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KOLOFOON
Deze wijkkrant verschijnt maandelijks in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktie:
Karel van Hoof (koördinator)
Henk Vermeulen 
Nora Brouwer
Wim Stevenhagen (tekeningen + lay out)
Fred Zurel 
Jos Faas (foto's)
Redaktieadres: van Hallstraat 81.
Artikelen en mededelingen dienen voor 15 
december te zijn ingeleverd. Ook ingezon
den brieven zijn welkoml 
Deze krant wordt in de eerste week van el
ke maand bezorgd. Klachten over de be
zorging doorgeven aan het wijkcentrum, teL 
82 11 33.
Oplage: 13.000 exemplaren.

Akties hebben succes gehad

HET WESTERPARK REHOUDEN!

Gem eente maakt plannen voor deze  
inham aan de Fred. Hendrikstraat

W aar blijft eerste p aal voor voor-
zieningenceMrumJbejaardenkompiex?"

AMBTELIJK 
GETREUZEL
Veel buurtbewoners vragen zich af wanneer 
nu eindelijk eens de eerste paal voor de 
bejaardenwoningen en het voorzieningencen- 
trum op het terrein van de kininefabriek 
geslagen zal worden.

Sommige mensen bellen naar het wijkcen
trum. Andere klampen ons op straat aan. 
We zijn gewoon bang geworden om een ant
woord te geven. Eerst dachten we septem
ber. Toen werd het waarschijnlijk novem
ber. Toen zei men december. Maar nog steeds 
is de Gemeente niet klaar.

Het gehele komplex is al aanbesteed. Het 
bestek en de tekeningen zijn allemaal ge
reed. De aannemer staat startklaar. Maar 
de dienst Volkshuisvesting heeft de papieren 
nog niet gereed.
Een beschamende vertoning.
In een tijd, waarin de werknemers roepen 
om werkgelegenheid.
In een buurt, waar oudere • mensen snakken 
naar een geriefelijke woning. In een buurt, 
waar een schreeuwend gebrek is aan wel
zijnsvoorzieningen.
Daar moeten we wachten en nog eens wach
ten. We hebben opnieuw een brief geschreven 
naar Burgemeester en Wethouders. Het is 
hun verantwoordelijkheid. We hebben geëist, 
dat de aanvraag nog deze maand, in de Ge
meenteraad behandeld zal worden.
We zijn het wachten meer dan beu geworden.

Op 11 .november -had de gehele buurt eigen

lijk de vlag uit moeten steken. De aanslag 
op het Westerpark was definitief mislukt. 
Wethouder Lammers deelde die dag mede, 
dat Publieke Werken een andere oplossing 
voor de spoorwegplannen had gevonden en 

dat daardoor het Westerpark niet behoefde 
te verdwijnen.
Een mijlpaal voor de buurtl 
En dat niet alleen.
Toen de dreigende plannen bekend werden, 

hebben de Spaarndammerbuurt, de Haarlem
merbuurt, Bos en Lommer en de Staatslie
denbuurt zich nauw aaneengesloten. Door dit 
gesloten front is het Westerpark behouden 
gebleven. Nu kunnen de plannen tot verbete
ring van het park verder voorbereid worden.

TERREIN WESTERG AS FABRIEK.
Om het park tot een echt groengebied voor 
alle vier buurten te maken, zal het uitge 
breid moeten worden. Daar zou het terrein 
van de Westergasfabriek mooi geschikt voor 
zijn. Gas behoeft er niet meer gemaakt te 
worden. Het G.E.B. gebruikt het terrein als

Opslagplaats en als garage maar er zijn
nog meer kapers op de kust.
Op een verkeersvergadering in de Witte Brug 
op 12 november jongstleden deelde ingenieur 
van Beek van het Gemeente Vervoerbedrijf 
mede. dat hij op het terrsir graag een tram 
remise wilde bouwen. Terwijl op dezelfde 

buurivergader.ing enkele buurtbewoners ver
slag deden van de huidige overlast van lijn 
10 in de bochten hij het eindpunt, wil men 
deze overlast verergeren door een groot aan
tal remisetrams in de nachtelijke uren door 
de buurt te leiden. Dit mag nooit!
Geen tramremise aan de Haarlemmerweg. 
Het Westerpark moet uitgebreid worden.
Als tezijnertijd de spoorlijn naar Haarlem 
verplaatst zal worden, zal deze uitbreiding 
doorgetrokken kunnen worden tot de Over- 
braker binnenpolder en de volkstuinen bii 
Sloterdijk. Dit is een levensbelang voor on 
ze buurten.

Indien U nadere inlichtingen wenst, kunt U 
zich wenden tot de werkgroep Westerpark, 
per adres Fred Barella, Haarlemmer
weg 201'” .

KERSTMIS
W ORDT W EER EEN

BUURTFEEST
Al zo'n jaar of vijf wordt er in de Staats
lieden- en Hugo de Grootbuurt op 25 decem
ber, de le kerstdag, kerstmis gevierd door 
een groot aantal mensen tezamen. Vooral 
oudere buurtgenoten, die niet naar familie 
of kennissen kunnen of willen gaan, blijken 

daarmee een fijne mogelijkheid te hebben om 
samen iets van het kerstfeest te maken. 
De werkgroep "Open Hof" is ook dit jaar 
weer bezig met de voorbereidingen van dit 
gebeuren. Vanwege de grote belangstelling 
wordt het feest op drie plaatsen gevierd: 
in buurthuis De Reiger (van Reigersbergen- 
straat 65) in het speeltuingebouw Wester- 
kwartier (van Beuningenplein 3a) en in lokali
teiten van de Nassaukerk (De Wittenstraat 
114).

's Morgens om 10 uur begint dit kerstfeest 
met een koffie-uurtje en het eindigt 's avonds 
rond 8 uur met een gezellig etentje. 
Vanzelfsprekend kost dit feest handen met 
geld. Er zijn instellingen die deze opzet de 
moeite waard vinden en royaal financieel 
steunen. Gezien de stijgende kosten komt 
de werkgroep daarmee niet rond. Daarom 
wordt aan iedere deelne(e)m(st)er een bij — 
d r g e  v a n  f l  1 5 ,- -  g e v r a a g d .

Gegadigden, die intussen bij de werkgroep 
bekend zijn, krijgen een persoonlijke uitno
diging. Mochten er onder degenen die dit 
lezen, mensen zijn die onbekend zijn en graag 
■van deze mogelijkheid willen profiteren, dan 
kunnen zij kontakt opnemen met buurthuis De 
Reiger (van Reigersbergenstraat 65, tel. 
845676 vragen naar Sofia) of met het wijkcen
trum (van Hallstraat 81, tel. 821133).

Werkgroep Open Hof.

HANDTEKENINGENAKTIE 
HUGO UE GR00TRUURT 
IS GROOT SUCCES
De afgelopen weken heeft het huurkomitee 
Hugo de Groot / Frederik Hendrikbuurt een 
handtekeningenaktie gevoerd onder de vol

gende eisen:
1. Huurbevriezing voor onze buurt
2. Direkte uitvoering van het achterstallig 

onderhoud
3. Geen huurverhogingen voor onze buurt door 

de invoering van de nieuwe huurwet
Op het moment dat dit stuk geschreven wordt, 
hebben we al 1000 handtekeningen van buurt
bewoners gekregen. Bijna iedereen van de 

mensen die we thuis troffen (+ 80%) teken
den tegen verdergaande huurverhogingen.

WAAROM DEZE HANDTEKENINGENAKTIE. 
De laatste paar jaar hebben we een forse 
stijging van de onkosten tezien gekregen. 
Dit terwijl de huiseigenaren de huizen in 
onze buurt over het algemeen ronduit ver
waarloosd hebben (hoewel er natuurlijk ook 
goede huiseigenaren zijn). En hoewel het vaak 

mogelijk is om de huurverhoging te weige
ren, is ons gebleken dat dit toch vaak niet 
gebeurt. Hiervoor zijn de volgende oorza
ken:

- een aantal huiseigenaren houdt hun huur
ders voor dat de huurverhoging verplicht 
is en door intimidatie weerhouden ze hun 
huurders ervan voor hun rechten op te 
komen.

- Veel huurders kennen hun- rechten niet en 
betalen zonder meer de niet-verplichte 
huurverhoging. Uitgezonderd hen die een
5 jarenkontrakt hebben getekend.

- Om je recht te krijgen als huurder moet 
je zoveel moeite doen dat veel mensen er 
van af zien.

Dit zijn volgens ons 3 goede redenen om nu 
gezamelijk in aktie te komen. Andere nog 
zwaardere overwegingen zijn:
- de meeste huizen in onze buurt zijn de 

huurverhogingen domweg niet waard. Veel 
huisbazen doen niets aan hun woningen en 
strijken de huurverhogingen op als ekstra 
winst.

(vervolg op pag. 2)

KOMT HIER 
NIEUWBOUW?
Vorige maand hebben de bewoners van deze 
inham aan de Fred. Hendrikstraat een uit
nodiging gehad voor een vergadering. Tijdens 
die vergadering is samen met ambtenaren 
van de gemeente gepraat over eventuele nieuw
bouw voor dit stukje van de buurt. De ambte
naren hebben van de aanwezigen opdracht 
gekregen om in januari met tekeningen te 
komen, waarop staat aangegeven hoe de in 
ham er in de toekomst dan uit kan gaan zien. 
Het gesprek tussen de bewoners en de ge

meente zal dan worden voortgezet. Let goed 
op de volgende WIJKKRANT, want daarin zult 
U uitgebreide informatie vinden over de voor
stellen van de gemeente.
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- De huisbazen moeten gedwongen worden om 
de huizen goed te onderhouden. Niemand 
is gebaat bij een verkrotting van de buurt

- Er is een nieuwe huurprijzenwet in de 
maak waardoor de huren in onze buurt 
hoger dreigen te worden. (In de wijkkrant 
van januari zullen we over het nieuwe 'pun

tensysteem' schrijven).
- De huurverhogingen komen in een tijd van 

steeds hoger wordende kosten van levens
onderhoud. Dit terwijl de prijscompensaties 
vaak achterblijven. En daar komt bij dat er 
geluiden opgaan om de lonen te bevriezen.

We moeten ervoor zorgen dat iedere aanval

op onze portemonnee niet doorgaat.

WAAROM DE VOLGENDE EISEN:
Eis 1; Huurbevriezing voor onze buurt 
Wij verstaan onder huurbevriezing het vol
gende:
Alleen die huizen komen in aanmerking voor 
een huurverhoging die helemaal piekfijn on
derhouden zijn. De huiseigenaar zal dan moe
ten aantonen dat hij iets aan het onderhoud 
gedaan heeft en zal zelf de huurverhoging bij 
de Huuradviescommissie moeten aanvragen. 
Burokratische regels, waar je als huurder 
in verzeild kan raken, zijn dan voorbij. Prak
tisch betekent dit dat bijna iedereen geen 
huurverhoging hoeft te betalen.

Eis 2: Direkte uitvoering van het achter
stallige onderhoud. Bijvoorbeeld door een ver
scherpt aanschrijvingsbeleid van Bouw- en 
Woningtoezicht. Voor wie de toestanden in 
onze buurt kent, spreekt deze eis voor zich.

Eis 3: Dat onze buurt in de toekomst door 
de nieuwe huurwet niet getroffen zal worden 
door verdergaande huurverhogingen. Toen we 
deze eis opstelden wisten we wel dat er een 
nieuwe wet zou komen, maar niet hoe die eruit 
zou zien. Nu we dit weten kunnen we zeggen: 
"Door het puntenstelsel geen huurverhoging 
in onze buurt".

DE PROBLEMEN DIE WE TEGENKWAMEN 
TIJDENS HET OPHALEN VAN DE HAND
TEKENINGEN:
De Van Oldebarneveldtstraat was het eerst 
aan de beurt en al spoedig bleek dat iedereen 
grif tekende.
De huizen bleken slecht onderhouden. Veel 
huizen hadden lekkende daken, verrotte raam- 
sponningen, ongeverfde trappen, enz. Er wa
ren ook veel huizen die de mensen zelf had 
den opgeknapt. In de Van Houweningenstraat 
e.o. zijn veel huizen niet van particuliere 
eigenaars maar van de Bouwmaatschappij tot 
het Verkrijgen van een Eigen Woning. Deze 
woningen doen een lage huur en zijn in te - 
genstelling tot de Van Oldebarneveldtstraat, 
beter onderhouden. Wel moet men bedenken 
dat mensen die in deze huizen wonen door 
de nieuwe huurprijzenwet ook het hardst ge
troffen zullen worden.

Ook zijn er nuizen waarvan de gemeente de 
eigenaar is. Aan deze woningen hopen we in 
de nabije toekomst aandacht te kunnen be

steden.
Als laatste was het Fred. Hendrikplantsoen 
aan de beurt. De verkrotting neemt daar hand 
over hand toe. De ruines die daar nog over
eind staan, zijn zeer gevaarlijk. We zullen 
in dit gedeelte zo snel mogelijk moeten zor
gen dat de bouwvallen worden afgebroken om 
er nieuwbouw voor in de plaats te kunnen zet
ten.

WAT TE DOEN MET DE HANDTEKENINGEN: 
Nu uit de resultaten blijkt dat de Hugo de 
Groot/Fred. Hendrikbuurt huurbevriezing eist, 
is het een zaak dit hard te maken. Eind no
vember zullen we naar Den Haag gaan om te 
voorkomen dat er allemaal nieuwe wetten be
dacht worden die ongetwijfeld forse huurver
hogingen gaan betekenen. Op welke manier de 
handtekeningen overhandigd gaan worden en 
wie dat gaan doen, wordt op de komiteever-* 
gadering van 18 november beslist. We gaan 
er in ieder geval heen met de handtekeningen 
om aan te tonen dat de Hugo de Grootbuurt 
huurbevriezing wil en niet gediend is van 
nog meer verslechteringen.

Voor de deur van de Witte Brug stond woens
dagavond 12 november een radioreportage- 
wagen. Er werden opnamen gemaakt van de 
vergadering over het verkeer in de Staats
liedenbuurt. Deze opnamen worden gebruikt 
in een radioprogramma over de taal; hoe 
die gebruikt wordt; wat er mee bereikt wordt; 
op school; op straat; thuis; maar ook zoals 
nu in een vergadering.
Het programma heet "B ij mij uit de buurt” 
en wordt uitgezonden door de N.C.R.V. op

NEDERLANDS

Dia’s over woonerfplan

HEBT U ZE AL GEZIEN?
Hebt U ze al gezien de diaas in de etalage 
van slager VERHOEF?
U hebt nog de kans. Tot zaterdag 6 decem 
ber op van Hallstraat 130. tegenover de Prin 
sessekerk. Vanaf maandag 8 december tot 
zaterdag 13 december in het wijkcentrum, 
van Hallstraat 181 (op de hoek van de van 
Boetzelaerstraat).
U wilt natuurlijk wel weten waar we U naar 
willen laten kijken. Dat kan. De serie diaas 
laat zien hoe een woonerf in onze buurt er 
uit kan zien. En als U wat ekstra tijd heeft, 
kunt U ook even lezen hoe dat allemaal werkt. 
Neem eens de moeite om langs te lopen. 
Het is de moeite waard. En de werkgroep 
woonomgevingverbetering van Beuningenplein 

heeft er heel wat moeite voor gedaan. Mocht 
U het toevallig nog leuk vinden ook, laat 
dan eens ièts van U horen. U kunt namelijk 
meedoen om er een sukses van te maken. 
We willen aan alle bewoners tussen van Hall
straat en marktterrein (want over dat deel 
van de buurt gaat het) vragen welke ideeen 
zij in het plan verwerkt willen hebben. Maar 
dat kost veel tijd. Helpt U mee de belang
stelling van uw buren te wekken? Wij zijn 
dolbtij met elke reaktie.
Bovendien zorgt U dat we straks sterk staan, 
als we het plan moeten verdedigen bij de ge
meente diensten en de gemeenteraad.
Als U op of aanmerkingen heeft, komt U dan 
eens langs of belt U op naar Josje Smit, 
woonboot "Pieter Paradijs", van Bossepad 
16, telefoon 848028.

BEGINNERS
Omdat wij willen, dat onze kleuters ons be
grijpen; en wij onze kleuters begrijpen w il
len, leren wij ze praten. Omdat je niet altijd 
alles persoonlijk aan iemand kunt vertellen 
is het fijn als je ook lezen en schrijven hebt 
geleerd. Dit geldt echter niet alleen voor 
onze eigen kleine kinderen. Er is nog een 
groep mensen in ons land, die graag willen 
begrijpen wat wij tegen ze zeggen en die 
begrepen willen worden als ze iets te zeg
gen hebben.
's Avonds na hun werk zwoegen ze boven 
boeken en schriften om onze taal mach
tig te worden. U begrijpt, dat we het hier 

hebben over de vele buitenlanders, die hier 
wonen en werken.
In buurthuis de Witte Brug helpen vrijw il
ligers van het B.A.K., Buitenlands Arbei
ders Kollektief, hen op maandagavonden zo 
goed mogelijk door de moeilijkheden heen, 
die onze taal hen oplevert. Voor' verschil
lende mensen zijn ook de problemen anders. 

Voor de mensen uit Turkije die al schrij
ven geleerd hebben, levert dat niet meer zulke 
grote problemen. Wat ze wel vreselijk moei

lijk vinden is de uitspraak van de woorden. 
Wij hebben namelijk de onaangename ge
woonte dezelfde letters steeds weer op een 
andere manier uit te spreken. Daarom moe
ten ze ook steeds weer raden hoe je een 
woord schrijven moet. Mensen die arabisch 
geleerd hebben zitten weer met heel an
dere perikelen. Onze letters lijken niet in 
de verste verte op het arabische schrift. 
Bovendien schrijven wij in hun ogen de ver
keerde kant op, want zij zijn gewend van 
achter naar voor te schrijven.
Op een les avond eens binnenstappen in de 
Witte Brug en een kijkje nemen in het les

lokaal, heeft ons veel geleerd. Om te be
ginnen ziet het er heel gezellig uit. Overal 
tafeltjes met een klein groepje mensen daar
aan en boekjes, schrijften, pennen, kopje thee

Vrolijk lachend om een vergissing of met

diepe rimpels boven de ogen piekerend, pro
beren ze de goede antwoorden te vinden op 
de vragen die gesteld worden.
De eerste groep vormen de mensen, die nog 
moeten leren schrijven met onze letters. 
Daarvoor hebben ze een boekje vol met te
keningen, waaronder het woord staat dat op 
de tekeningen, waaronder het woord staat 
dat op de tekening wordt uitgebeeld. In dat 
woord komt dan de letter voor die ze moe
ten leren.

In een jaar tijds leren ze zo het alfabet 
en de meest voorkomende nederlandse woor
den. De tweede groep is veel moeilijker. 
Aan hen moet worden uitgelegd hoe onze 
zinnen in elkaar zitten. Dat is vaak heel 
anders dan in hun eigen taa. Voor de mees- 
ten is het dan ook heel moeilijk te begrij
pen. En voor de " ju f"  en de "meester" 
even moeilijk om uit te leggen. De laatste 
groep vormèn de mensen, die al hebben ge

leerd hoe het moet, maar nog de laatste fijne 
kneepjes willen leren. Dit laatste is het ge

makkelijkst, want deze mensen begrijpen waar
over gepraat wordt. In de andere groepen ko
men nog al eens misverstanden voor omdat 
vragen verkeerd worden begrepen.
U zult dat zelf ook wel eens gemerkt hebben 
op straat of in een winkel.

Maar er wordt aan gewerkt om dat te ver
beteren door het B.A.K. en de buitenlandse 
werknemers. Tot ze onze taal onder de knie 
hebben, doet u gewoon even ekstra uw best 
om ze te begrijpen. Afgesproken?

RESULTATEN DIE ER AL ZIJN:
Wat we een belangrijk resultaat vinden is dat
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RADIO
PROGRAMMA
over de buurt!

we zoveel handtekeningen hebben binnenge
haald. Het is gebleken dat bijna iedereen 
achter onze eisen staat. Door de handteke- 
ningenaktie h e b b e n  
o n z e  e i s e n  o o k  b e k e n d h e i dgekregen en zijn ook een aantal nieuwe 
mensen lid geworden van het komitee. Door 
deze zaken zullen we bij komende akties 
sterker komen te staan en zullen onze eisen 
daardoor ook eerder worden ingewilligd.

WAT GAAN WE DOEN:
Tijdens de handtekeningenaktie zijn we at

tent gemaakt op verschillende wantoestanden 
in de buurt. Hier zullen we de komende weken 
iets aan proberen te doen. Centraal zal ech 
ter de situate rond de huren blijven staan. 
Over een paar weken willen we de handteke
ningen overhandigen. Onze verdere akties zul - 
len mede afhankelijk worden van de reakties 
die we dan krijgen.

namens het Huurkomitee 
Marcel Delahay 

Martha Meerman 
kontaktadres: verplaatst naar Van Olden- 

barneveldtstraat 11"’

HUURSPREEKUREN 
IN ONZE BUURT
WIJKCENTRUM: Elke dinsdagavond van 19.00-
20.00 uur, Van Hallstraat 81, tel: 82 11 33 
TREFPUNT: Elke woensdagochtend van 11.00-
12.00 uur Elke woensdagavond van 19.30- 
20.30 uur, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 
84 24 73 op de le verdieping bij Nora Brou
wer.
C.P.N.: Van de Hoopstraat 43. Elke woens
dagavond van 19.30 21.00 uur.
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PEUTERSPEELZALEN

Zoals u waarschijnlijk wel weet. zijn er 

in onze buurt verschillende peuterspeelza
len:
Omdat er misschien mensen zijn die er wat 
meer van willen weten, yolgen hier een paar 

gegevens:
Alle speelzalen, die we hier noemen, zijn 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar en zijn ge
opend 's morgens van 8.30-12.15 uur. Er 
zitten op elke speelzaal 15 kinderen.
1. In het Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 

5, tel: 84 24 73 zijn 2 speelzalen. Deze 
hebben een erg lange wachtlijst. Als U 
Uw kind nu opgeeft kan het wel een tijd 
duren voordat het aan de beurt is.

2. In Ons Huis, Van Beuningenplein 23, tel: 
84 12 62 is een speelzaal. Ook deze heeft 
een vrij lange wachtlijst.

3. In de Witte Brug, De Wittenstraat 27, tel: 
84 86 72, is de speelzaal het ''Repel
steeltje'. Ook hier is een lange wacht
lijst.

4. In de Zaagmolenschool (ingang Van Hall
straat 54, inlichtingen Josje Smit, Van 
Bosschepad 16, tel: 84 80 28) zit speel
zaal 'Pinokkio'. Deze speelzaal was tot 
1 sept. j.1. in het gebouw Westerkwartier 
en heeft na tijdelijk in de M. van St. Al- 
degondeschool gezeten te hebben, nu sinds 
1 november deze eigen ruimte.

Door al het rondzwerven van het ene naar 
het andere gebouw is de wachtlijst op deze 
speelzaal erg geslonken. Met ingang van half 
januari kunnen hier weer kinderen geplaatst 
worden. Alle speelzalen hebben elk 1 vaste 
leidster en in de meeste werken er elke 
dag 2 moeders (of vaders) mee.

Natuurlijk is het mogelijk om Uw kind op 
meerdere speelzalen te laten inschrijven. De 
kosten van de speelzalen liggen tussen de 10 
gulden en 12,50 per week.

Over andere speelzalen in onze buurt krijgt 
U in de volgende wijkkrant meer te horen.

D it stuk vân de Bentinckstraat wordt misschien auto-vrij

WIJKVERGADERING 
OVER VERKEERSPLAN 
STAATSLIEDENRUURT

Al lang bestaat er ergernis in de buurt over 

het harde rijden van de auto's over de van 
Hallstraat. De situatie is levensgevaarlijk 

v o n r  k inderen en oude mensen vooral.

Daarom bestaat er behoefte aan voorzie
ningen in de van Hallstraat die het verkeer 
beletten hard te rijden. Daarnaast zouden er 
beveiligde oversteekplaatsen moeten komen. 
Op de wijkvergadering van 12 november in 
buurthuis de Witte Brug werden de vol

gende besluiten genomen.

Voor 1 december moeten tijdelijke voor- 
ieningen aangebracht zijn, anders zullennieu- 

ve akties worden georganiseerd.
- Er wordt een nieuwe werkgroep ingesteld 
om het definitieve profiel van de van Hall

straat vast te stellen.
- Wethouder Treumann wordt in kennis ge

steld van deze besluiten.
- De verzamelde handtekeningen worden aan 

wethouder Treumann aangeboden.

HERINDELING 2e NASSAUSTRAAT/VAN 
LIMBURG STIRUMSTRAAT.

Hierover was al eens gepraat op een vorige 
buurtvergadering. Op 10 april besloten de toen 
aanwezige buurtbewoners, dat de mooiste op
lossing zou zijn: eenrichtingsverkeer, een 
trambaan, en een fietspad samen met bredere 

trottoirs.
Het G.V.B. heeft nu een nieuw plan getekend, 
dat toch weer uitgaat van twee tramsporen. 
Dit is noodzakelijk omdat de trams in de 
tweede Nassaustraat/Van Limburg Stirum- 

straat niet "op zicht" kunnen rijden.
Het G.V.B. acht het wenselijk het openen van 
de burg over de Kattensloot af te stemmen 
op het openbaar vervoer. Dit in kombinatie 
met stoplichten op de kruising met de Nas- 

saukade.
Over het verwisselen van lijn 3 en lijn 10 
staat nog niets vast. Er wordt gewacht op 
eventuele voorstellen uit de buurt.

Omdat de tram nogal wat geluidsmnder ver
oorzaakt in de buurt (te krappe bochten bij 
het eindpunt en te hard rijden van de tram) 
willen sommigen de tram helemaal uit de 
buurt zien verdwijnen. De vraag is of men in 
de buurt geen aansluiting op het tramnet 
wenselijk acht.
Als de tram vervangen wordt door bussen 
betekent dat voor elke tram drie bussen in 
de piaats moeten komen.
Het autovrij maken van de van Limburg Sti- 
rumstraat en de Tweede Nassaustraat lijkt 
geen haalbare zaak om dat vooral de mees - 
te winkeliers in deze straten daartegen zijn. 
Het besluit valt akkoord te gaan met het 
voorstel van het G.V.B.. omdat niemand over
wegende bezwaren weet in te brengen.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN STAATSLIE
DENBUURT.

Het basis-idee voor het plan is eenrichtings
verkeer. Daardoor kunnen de straten smaller. 
Dat betekent dat er dwars geparkeerd kan wor
den. Dus mee parkeerplaatsen in hetzelfde 
stuk straat. Zodoende ontstaat er ruimte voor 
autovrije straten.
De belangrijkste vragen luiden
- Wel of niet eenrichtingsverkeer
- Welke stukken moeten autovrij
- Moet er nog een doorgaande route door 

de buurt

Er wordt gesteld dat eenrichtingsverkeer ver
warrend werkt voor kinderen en daarom ge
vaarlijk kan zijn. Vooreeafo,d wordt twee
richtingsverkeer op een baan te laten rijden 
met passeerplaatsen. Volgens de ambtenaren 
gaan de mensen dan toch daar parkeren en 
blokkeren de hele zaak.
Er wordt op aangedrongen de fietsen wel 
de straat in twee richtingen te laten gebrui
ken.

De ambtenaren willen een uitspraak van de 
buurt over de bestemming van autovrije stra
ten en speelstraten.

Besloten is om op basis van éénrichtings
verkeer met de ambtenaren verder te praten.
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ZIET DE MIDDENSTAND 
HET NOG ZITTEN?

-tSPJ-

Dat het slecht gaat met de middenstand, 
dat weten we allemaal. Kijk maar eens naar 
het verslag van de vergadering die vori
ge maand door middenstanders uit de buurt 
gehouden is. Naar aanleiding van die ver

gadering zijn we eens gaan praten met een 
winkelier uit de buurt, die we nu verder 
aan het woord zullen laten:

"In  de eerste plaats vind ik het woord "m id 
denstand" erg overtrokken voor de vele klei
ne winkeliers die met hard werken amper 
het minimum inkomen halen.
Waarom ga je er dan toch nog mee door, 
zul je zeggen. Tja , het enige alternatiöf voor 

ons is de bijstand en dat steekt natuurlijk 
heel erg als je zoveel jaar zelfstandig ge
werkt hebt. We zijn eigenlijk een bevol
kingsgroep die door de sociale wetgeving 
vergeten is. We kunnen ons alleen parti- 
kulier verzekeren voor niet op te brengen 
premies tegen ziekte, ongeval en werkloos
heid en alleen in bijzondere gevallen kun je 
kinder-bijslag krijgen. Ze zeggen wel eens 

het leven van een zelfstandige veel plussen 
heeft en ook wel een paar minnen. Nou, de 
plussen kun je de laatste tijd wel vergeten: 
werkuren, vaak met je vrouw en kinderen van 
wel 60 tot 70 uur per week zijn geen uit

zonderingen. weinig of geen vrije tijd, va
kantie schiet er vaak bij in. Dat zijn din
gen die ook je gezinsleven geen goed doen. 
"B ij de moordende konkurrentie-strijd met 
de supermarkten en grote warenhuizen, leg
gen vele winkeliers het*loodje. Het loslaten 
van de vertikale prijsbinding is een on
dermijning van een zeker inkomen - kijk 
maar eens wat er met de slijterijen ge
beurt nu de drank-prijzen vrijgegeven zijn.

Dan heb je nog die dwaze vestigingswet, 
waarbij bij wijze van spreke een kolen- 
handelaar kippensoep en een radio-hande- 
laar textiel zou mogen verkopen - die bran

che-vervaging doet de slechte positie van 
de middenstand bepaald geen goed.

"Ook de konsument ondervindt schade van 
deze zaken. Je bent als klant een nummer 
geworden, je bent niet zeker meer van goe
de voorlichting en vakmanschap. Bovendien 
verdwijnt een heel stuk gezelligheid als de 

kleine winkels worden opgeslokt door de gro
te bedrijven. Bij mij staan de mensen nog 
gezellig met elkaar te praten in de winkel, 
in de supermarkt moet je zo snel mogelijk 
doorlopen naar de kassa, nadat je de bood
schappen eerst zelf uit de dozen hebt ge
haald (en je misschien weer hebt laten ver
leiden om veel te veel in huis te halen). 
En volgens mij is het financiële voordeel 
van die supermarkten maar tijdelijk. Zo gauw 
bepaalde zaken in een buurt een monopolie
positie innemen, gaan de prijzen snel om

hoog en is het uiteindelijke resultaat: m in
der service en hogere prijzen.
Gelukkig is er nog een flink deel van het 
publiek dat waarde hecht aan voorlichting, 
service, gezelligheid, smaak en kwaliteit 
(de broodfabrieken leggen het ook at tegen 
de warme bakker - maar heben er inmid
dels wel voor gezorgd dat ons brood heel 
wat duurder is geworden). Voor de goeie 
vakman zie ik het dus best wel zitten. Maar 
voorwaarde is dan wel dat onze zogenaamd 
sociaal denkende regering zich wel eens wat 

meer met de problemen van de middenstand 
gaat verdiepen.” (een moed houdende win
kelier).

In dit gebouw komt de nieuwe 
jeugdbibiotheek

Opening jeugdbibliotheek
W ie helpt mee met de voorbereiding?
Hij komt, hij komt... Hij is in aantocht: 
Niet alleen de Sint, maar ook de jeugd
bibliotheek.
Door de aktie van februari van dit jaar zal 
die bibliotheek een plaats krijgen in de Nas- 
sau-school aan de Wittenkade 75. De offi- 
ciele opening vindt plaats op 21 januari vol
gend jaar. Natuurlijk moet dit gevierd wor
den. Wie van U is geinteresseerd in de voor
pret?? Wie helpt mee met de voorbereidin
gen? We zijn nu met zijn achten, maar'hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd', nietwaar. 
Hulp wordt o.m. zeer gewaardeerd bij het

bedenken van leuke aktiviteiten tijdens het 
openingsfeest en bij verscheidene gezellige 
klussen in de bibliotheek zelf, bijvoorbeeld 
het maken van poppenkastpoppen.
U kunt zich nog deze week opgeven als U 
mee wil werken, maar uiterlijk tot 8 de
cember. Dan vergadert de voorbereidings- 
klub namelijk 's middags om twee uur in 
de Witte Brug, de Wittenstraat 27.
U kunt zich dan opgeven op de volgende 
adressen/telefoonnummers:
Mw. van Soest, tel. 167683; de Witte Brug, 
tel. 848672 en Ons Huis, van Beuningenplein, 
tel. 841262.

De groep van acht.

VRIJ KAARTEN op maandag
en vrijdagmiddag
2 keer per week, op maandag- en vrijdag
middag vindt u in buurthuis de Reiger een 
heel levendig klaverjasgezelschap.
Er kunnen best nog meer mensen bij. De 
aanwezige dames zouden vooral graag nieu
we 'klaverjasdames' begroeten.
Voelt u ervoor kom dan even langs in de 
Reiger en vraag naar Sofia of mevr. lylilani. 
De tijden zijn van 1 uur tot half vijf en de 
kosten f 1,- per maand. Plaats: buurthuis 
de Reiger, van Reigersbergenstraat 65.

FOTOGRAAF
De huisfotograaf van de WIJKKRANT is de
ze maand geassisteerd door een leerling van 
de IVKO-school, Paul la Croi. Ook in de 
vorige twee nummers van de krant hebben 

al foto's van hem gestaan. Het zijn prima 
foto's en we hopen dat Paul vaker foto's 
voor de krant zal maken.
Mocht U een onderwerp weten waarvan U 
zegt: daar zou de WIJKKRANT een foto van 
moeten maken, belt U dan onze huisfoto- 
,graaf Jos Faas, tel. 849942.
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IS ER NOG TOEKOMST VOOR 
DE KLEINE ONDERNEMER 
IN ONZERUURT?
Deze vraag kwam aan de orde tijdens een 
druk bezochte vergadering op 6 november 
j.1. in het wijkcentrum. Op de agenda stond 
de zo juist verschenen nota over de toe

komstmogelijkheden van het midden- en klein
bedrijf in de Amsterdamsestadsvernieuwings- 
gebieden. De heer Gilijan van economiese 
zaken gaf hierop een toelichting, bijgestaan 
door andere ambtenaren van de gemeente. 
De nota behelst een voorstel van het ge
meente bestuur om naast de bestaande rijks
regelingen extra hulp te verkrijgen voor nieu
we vestigingsplaatsen en verbeterde schade
regelingen tengevolge van de stadsvernieu

wing.
Een en ander riep veel vragen op, waaruit 
bleek dat er bij verschillende winkeliers al 
veel onrust is ontstaan met name over het 
aankoopbeleid van de gemeente ten noorden 
van de Limburg Stirumstraat en over de 
vrije trambaan Fred. Hendrikstraat.
Uit de antwoorden bleek dat het nog wel 
enige jaren kon duren voor er werkelijk 
ingrijpende zaken in de buurt gaan gebeu
ren. Er is immers nog geen bestemmings
plan voor onze wijk.
Verschillende vragen werden gesteld namens 
de winkelierscombinatie Staatsliedenbuurt. De 
antwoorden waren over het algemeen nogal 
vaag. Dat gold bijv. voor de vraag of de 
voorgestelde grens van f 50.000 vervangen 
kon worden door een vast percentage van 
de werkelijke schade, ook voor verplaat
singskosten. Wordt er een behoefte-element 
ingevoerd? Antwoord: Ja. daar zal terdege 
rekening mee worden gehouden. Komt er een 
soort wachtgeldregeling zoals in de Kinker- 
buurt wordt voorgesteld? Het antwoord bleef 
vaag. Komt er een vestigingsstop voor de 
buurt? Die is er, sinds kort, omdat het be
stemmingsplan in zicht komt. Wordt de scha
de - vergoeding belastingvrij uitgekeerd? Ant 
woord: Daar is men nog over aan het denken. 
Komt er een huurstop voor winkeliers tijdens 
de vernieuwingsperiode? Antwoord: een moei 
lijke zaak.
Een belangrijke konklusie van de vergadering 
was. dat wil je een eind maken aan de vele 
onzekerheden van de middenstand in de buurt 

n ^ t .  wQccjgn met het. be
stemmingsplan. Aan dat bestemmingsplan wil 
len de kleine ondernemers graag hun me 
dewerking verlenen. Ten slotte werd de win
keliers uit de Fred. Hendrikbuurt aangeraden 
zich evenals de winkeliers combinatie Staats 
liedenbuurt te verenigingen zodat ze in de 
toekomst beter hun belangen kunnen verde 
digen bij de gemeente.

Cor van Vliet.

INGEZONDEN BRIEF
aktie tegen straat-vervuiling
"De reden van mijn schrijven is een zgn. 
groot 'ongenoegen' met betrekking tot mijn 
buurt", zo schrijft ons de heer Captijn uit 
de le Keucheniusstraat. Hij bedoelt de ver
vuiling van de straten. Dat ligt nier aan de 
Stadsreiniging. Volgens hem zijn de oo r
zaken:

"a. het veel op straat zetten van oud huis
raad

b. het niet in vuilniszakken, maar op an 
dere wijze op straat zetten van huis 

houdelijk afval
c. het vaak niet goed afsluiten van deze 

vuilniszakken, waardoor het afval eruit 
valt en niet wordt meegenomen door de 
vuilnisman, dus op straat blijft liggen,

d. op straat spelende jeugd, die er ple 
zier in schept dit losstaand huisvuil over 
de straat te gooien of vuilniszakken stuk 
te maken.

e. het grote aantal honden dat uitgelaten 
moet worden en maakt dat in de straten 
maar al vaak een poeplucht hangt. En 
doordat de poep meestal niet in de goot 
gedeponeerd wordt, ervoor zorgt dat je 
je te voet over de stoep haast niet recht 
lijnig kunt voortbewegen."

Meneer Captijn wil dat er artikelen komen 
in de wijkkrant om hier iets tegen te doen. 
Bovendien stelt hij een aktie tegen straat - 
vervuiling voor, bijvoorbeeld d.m.v. affiches. 
Ons antwoord: Zo'n aktie zult U zelf moe
ten starten. Via de wijkkrant kunt U an
dere buurtgenoten oproepen om mee te hel
pen. Als zo'n groep er eenmaal is en de 
aktie-plannen zijn klaar, kunt U <>p ruime 
medewerking van de redaktie rekenen voor 
de publiciteit. Komt U eens over /■• n aktie 
praten op het wijkcentrum of tij.lens de wi jk 
raadsvergadering (elke tweede m.i:ind;ur van 
de maand in het /aaltje naast de Prinses - 
sekerk, van I lallstraaı IIK .

W.C.S.-AKTIE 1975

WIN EEN KLEUREN-T.V.
óf EEN WAARDERON VAN f 1000,-
óf EEN VAN DE TIENTALLEN ANDERE PRIJZEN
(geëtaleerd Gr. v. Prinsterenstraat 33)

Tevens kans op toegangsbewijs voor onze prachtige 
showavond.
HOE? Vraag bij de onderstaande winkeliers gratis deelnameformulier:

56; de Orchidee Stomerij, Fann. Scholten- 
straat 81; De Zuivelshop, J.M. Kemperstraat 
68; Gebr. Jansen Haarden & Galanterien, v.

Slagerij Ed de Neef, 2e Nassaustraat 5; Dro
gisterij Blik, de Wittenstraat 75; Foto v.d. 
Berg, 2e Nassaustraat 38; v. Noord Ver- 
lichtingsart., 2e Nassaustraat 23; Siemers 
Woninginrichting, 2e Nassaustraat 33; Jon- 
kergouw Goudsmid-Juwelier, v. Limburg 
Stirumstraat 35; Zinnia Bloemenmagazijn, v. 
Limburg Stirumstraat 27; Nooy Woninginrich 
ting-Textiel. v. Limburg Stirumstraat 58; 't 
Lichtpunt Verlichtingsart., v. Limburg Sti
rumstraat 29; Chemico Correct Stomerij, v. 
Limburg Stirumstraat 23; J. de Jong, Siga
renmagazijn, v. Limburg Stirumstraat 21; 
Fa. v. Oosten Speelgoed, v. Limburg Stirum- 
plein 2; Koot Dames & Kinderconfectie, v. 
Limburg Stirumplein 10-12; Jewi Bloemen
handel, v.d. Hoopstraat 33; Nijdam Groenten

& Fruit, v.d. Hoopstraat 55; J. Benistant 
Installatiebedrijf, v.d. Hoopstraat 81 84; Sla - 
gerij de Wit, Fann. Scholtenstraat 11; Ba
zar "Oud West", Fann. Scholtenstraat 59-63; 
J.S.v: Kaam Radio -T.V., Fann. Scholtenstraat

Hogendorpstraat; Het Sleutelhuis, v. Hogen- 
dorpstraat 75; Ter Wee, Melkhandel, v. Ho
gendorpstraat 89; Dameskapsalon A. Schnur, 
v. Hogendorpstraat 92; "Monique" Fourni
turen, v. Hogendorpstraat 98; Fotohandel 
"Holsda” , v. Hogendorpstraat 122; C. 
Kroon, Levensmiddelen, v. Beuningenstraat 
159; Stapelvoort Boekh. & Leesbibl., v. Boet- 
zelaerstraat 35; Magazijn "de Ster" Tex
tiel, Bentinckstraat 64-68; Bloemenmagazijn 
"A da", Groen v. Prinstererstraat 25; Vos
kuilen Zuivelhandel, Groen v. Prinstererstraat 
29; Rijper's Slagerijen, Groen v. Prinsterer
straat 48; Dierenspeciaalzaak "de Kanarie", 
Groen v. Prinstererstraat 45; Drogisterij & 
Parf. & Verf C.v. Vliet, Groen van Prinste 
rerstraat 62-64; Bakkerij "W est", Groen v. 
Prinstererstraat 78; van Zalinge melkhan
del, Groen v. Prinstererstraat 102.

KLAVERJASWEDSTRIJD
Op zaterdag 13 december a.s. om 14.00 uur 

organiseert A.S.V. - D.V.O.S. een grote kla- 
verjaswedstrijd in het Patronaatsgebouw 

Spaarndammerstraat 78 Amsterdam.
Iedereen is welkom. Het inschrijfgeld be
draagt slechts 3 gulden per persoon. Wilt 
U eens gezellig klaverjassen, geeft U dan 
snel op. De deelname is beperkt. U kunt 
zich laten inschrijven iedere vrijdagavond 
van 19.00 - 22.00 uur in het clublokaal van 
D.V.O.S. van Boetzelaerstraat 29. Ook kunt 
Uw lotto en/of toto formulier hier inleveren. 
U steunt hier Uw sportvereniging mee, bo
vendien staat de koffie altijd (gratis) klaar.

„Wilt uw zoon voetballen en/of Uw dochter 
handballen, geeft hen dan op als lid.

ONS HUIS 
VAN REUNINGENPLEIN
Elke ochtend kan men terecht voor infor
matie over de speelzaal. Van 13.00 uur tot 
17.30 kan men voor allerlei andere zaken 
terecht. In het weekend is het buurthuis ge
sloten. Door de renovatie is onze brieven
bus niet meer te gebruiken. Post kunt U 
sturen naar Buurthuis Ons Huis - Post
nummer 610.90 Amsterdam, 1014.

Tot ziens in Ons Huis 
Tel: 84 12 62

SINTERKLAAS0PT0CHT
Op woensdag 3 december trekt Sinterklaas 
door de Staatsliedenbuurt. De tocht begint 
om 2 uur bij het 'Keucheniuspleintje'. Sin
terklaas zal worden vergezeld door de drum
band van Westerkwartier. Eindpunt is het 'van 
Boetzelaerplein'. Daar zal de Sint aan de jarige 
stad Amsterdam een aantal schetsen aanbieden. 
Op die schetsen staat aangegeven hoe het van 
Boetzelaerplein er in de toekomst uit moet 
gaan zien. Die plannen zijn bedacht door de 
buurtbewoners rond het plein. Ze zullen wor
den uitgevoerd in het kader van de aktie 
Amsterdam 700. Volgende maand zult U in de 
WIJKKRANT meer kunnen lezen over deze 
plannen.

RECHTSWINKEL.
De dichtstbijzijnde rechtwinkel voor onze 
wijk is gevestigd in dejordaan, Rozenstraat 
16. U kunt daar iedere dinsdag en donder
dag terecht tussen 16.00 en 20.00 uur. Tel. 
25 59 56.

FEESTELIJK 
PROGRAMMA
OP ZATERDAGMIDDAG
Zaterdagmiddag 13 december. Die datum staat 

vast. De plaats staat ook vast: het Elisabeths 
feestgebouw. Maar het belangrijkste is nog 
niet bekend: het programma. Wat gaat het 
worden? We zijn bezig met film, operette 
of een toneelstuk. We zullen het. aardigste 
uitkiezen. Maar wat - het ook gaat worden: 
we maken er een feestelijke middag van. 
Hou die middag dus vrij. De toegangsprijs 
wordt f 2,50. Voor houders van een bejaar- 
denpas is de prijs f 1,00. Er moet toch een 
voordeeltje verbonden zijn aan het feit dat 
je de 65 gepasseerd bent.
Vorige maand hebben we de kindermusical 
"De reis naar Australië" gehad. Het was 
een feest om de leerlingen van de van Bosse- 
school te zien spelen en zingen. Soms was 
het zelfs aandoénlijk. Onze grote bewonde
ring gaat uit niaar meester de Jong die dit 
alles met ambitie en overgave heeft inge
studeerd.

Na de musical trad de vereniging Justus 
van Maurik op. Ze speelden een een-akter 
van Pirandello, en dat deden ze voortref
felijk. Toch was de kombinatie van deze 
twee pogramma-onderdelen niet zo geluk
kig. De kinderen die voor de musical kwa
men, hadden niets aan de een-akter, maar 
ze hielden zich bijzonder stil. Een kompli- 

ment voor onze jonge buurtgenoten!
Er hebben zich inmiddels al een paar nieu
we leden voor de werkgroep Kunst in de 
Wijk gemeld. Maar we kunnen er best nog 
meer gebruiken. Aanmelden bij het wijkcen
trum, van Hallstraat 81, tel. 82 11 33. U 
bent bijzonder welkom.

werkgroep kunst in de wijk.

Het wijkcentrum: elke ochtend tussen 
9 en 12 inlichtingen over buurtakties 
en buurtaktiviteiten

Mededelingen
WIJKRAAD.
Mensen die mee willen werken en mee willen 
denken aan allerlei akties en aktiviteiten in de 
wijk kunnen:

- elke ochtend van maandag t/m vrijag in- 
formate krijgen op het wijkcentrum van Hall
straat 81. tel: 82 11 33 óf 

op maandag 10 november om 8 uur 's avonds 
op de wijkraadsvergadering komen. Daar'kunt 
U andere aktieve buurtbewoners ontmoeten en 
U opgeven voor een van de werkgroepen in de 
wijk. De plaats: Het zaaltje naast de Prin- 
sessekerk. van Hallstr. 118.

SOCIAAL RAADSVROUW/MAN.
Elke maandag en donderdag van negen tot 
twaalf uur kunt U terecht op het spreekuur 
van de sociaal raadsvrouw in de van Hall
straat 81. Bovendien houdt sinds half okto
ber een mannelijke kollega van haar spreek
uur op maandagavond .van half zeven tot acht 
uur. .
In de Hugo de Grootbuurt houdt de sociaal 
raadsvrouw spreekuur in het gebouw in het 
Bilderdijkpark t.o. nummer 5. De tijden zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9 tot 12 uur.

S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST.
Mensen met sociale en persoonlijke pro
blemen kunnen juist op uren dat andere in 
stellingen en hulpdiensten onbereikbaar zijn, 
telefonisch kontakt opnemen met. de SOS 
TELEFONISCHE HULPDIENST. Deze dienst 
is dagelijks bereikbaar van zes uur 's avonds 
tot drie uur 's nachts; in het weekend van 
vrijdagavond zes uur doorlopend tot maan
dagochtend half negen, tel: 161666.

WIJKPOST BEJAARDEN.
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot elf uur 
in de Van Boetzelaerstraat 49, tel.: 84 43 52. 
Maandag kunt u ook op dezelfde tijd terecht 
in het gebouw De Reiger, Van Reigersber- 
genstraat 65, tel. 84 56 76.


