
Kans op behoud van Westerpark door sterke 
eenheid van 
buurtbewoners
Binnen een maand zal de, gemeente met de 
buurt komen praten over de NS-plannen rond 
het Westerpark. Dat heeft wethouder Lam- 
mers vorige week laten weten aan een aan
tal buurtbewoners. Hij voegde er aan toe, 
dat hij goede hoop had dat het Westerpark 
niet zou hoeven worden aangetast.
Het ziet er dus naar üit dat de akties van 
de afgelopen maanden tot behoud van het 
Westerpark en de aangrenzende Overbraken 
binnenpolder succes zullen krijgen.
Sinds enige tijd hebben alle groepen die bij 
deze akties betrokken Zijn, zich verenigd. 
A lle akties worden gezamelijk gevoerd door 
een groot aantal wijkcentra, buurtgroepen en 
individuele buurtbewoners.
Centraal in het overleg tussen deze groe 
pen staan een drietal schetsen die gemaakt 
zijn door studenten van de Technische Hoge
school in Delft. Deze schetsen zijn bedoeld 
om tegemoet te komen aan de wensen van 
de NS ZONDER DAT de groenvoorzieningen 
van Westerpark en de polder daarvan nadeel 
ondervinden.
Met deze alternatieven in de hand zullen de 
buurten sterk staan in de onderhandelingen 
met de gemeente en de NS. Juist door de 
gevormde eenheid tussen alle betrokken groe 
pen maken de eisen uit de buurten goede 
kansen. Maar dat wil niet zeggen dat we het 
nu maar aan de onderhandelaars over moe - 

ten  laten . W e m oeten  w aakzaam  b lijven  en   
klaar staan om onze eis tot behoud van het 
Westerpark met akties te ondersteunen.

WETHOUDER SPRAK MET 
WERKGROEP VAN HOGENDORP- 
PLEIN EN OMGEVING
Omdat de laatste tijd weinig schot zit in de 
plannen voor het van Hogendorpplein en om 
geving hebben enkele leden van de werkgroep 
Wijkverbetering op 20 oktober een gesprek ge 
had met wethouder Lammers.
Door de wethouder is toegezegd dat de buurt 
een technisch deskundige mag aantrekken. 
Deze moet de buurtbewoners gaan advise
ren bij het ontwikkelen van plannen voor 
het van Hogendorpplein en omgeving.
Het eerder toegezegde funderingsonderzoek 
kan voorlopig nog niet plaatsvinden, omdat 
de provincie nog geen toestemming heeft ge 
geven. De vertegenwoordigers van de werk - 
groep benadrukten hoe belangrijk dit onder
zoek is. De buurtbewoners willen weten hoe
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12 nov. buurtvergadering over verkeersplannen
Zoals we in de vorige WIJKKRANT reeds 
vermeld hebben zal op woensdag 12 novem
ber een buurtvergadering gehouden worden 
in buurthuis de Witte Brug. Er. komen twee 
punten aan bod: de stand van zaken rond 
de 2e Nassaustraat en de van Limburg Sti 
rumstraat èn het verkeersplan voor de Staats 
liedenbuurt.
Over dat eerste onderwerp heeft U vorige 
maand al het een en ander kunnen lezen. Ook 
de verkeersplannen voor de rest vandeStaats

lang hun huizen nog kunnen blijven staan. 
Op het ogenblik heerst daarover enorme on 
zekerheid.
De wethouder was overigens van mening, dat 
zelfs als de funderingen goed zouden zijn de
woningen zelf zo s le c h tz ijn .d a t  hei. niet 
verantwoord is ze langer dan nodig als wo 
ning te handhaven.
De werkgroep heeft toen naar voren ge 
bracht, dat er dan wel in de buurt nieuwe 
woonruimte aanwezig moet zijn, om de be
woners rond het van Hogendorpplein te kun 
nen huisvesten.
Ook heeft de werkgroep benadrukt dat het 
ambtelijk apparaat dat de stadsvernieuwing 
voorbereid, herzien moet worden. De Dien 
sten werken elkaar op dit moment vaak te 
gen, waardoor grote vertragingen in de bouw 
plannen optreedt. Kijk maar naar de nieuw
bouw aan de van Beuningenstraat, werd op 
gemerkt. Daarom moet ér in onze buurt een 
projektgroep gevormd worden. In zo'n groep 
werken de gemeente diensten nauw samen en 
kunnen samen met de buurt tot snelle beslis
singen komen.
We hebben in dit gesprek geen harde toe 
zeggingen van de wethouder los gekregen. 
Toch is het belangrijk geweest de belangen 
van de buurt in een direkt gesprek bij het 
gemeente bestuur voorgelegd te hebben.

GEITEN IN DE BUURT

S in d s  enige tijd zijn leerlingen van de IVKO -schoo l bezig om geiten in de buurt te krijgen: 
een stukje platteland in de grote stad. Het grootste probleem was om een plek voor die 
dieren te vinden. Eerst werd gedacht aan de open plek op do hoek van de Wittenstraat en 
de Jac. Catskade. M aar de eigenaars van de grond wilden niet meewerken. O ok  in het 
Westerpark kon het niet. Je mag daar wel honden, maar geen geiten uitlaten, zegt de 
gemeente. M aar onlangs is dan toch een plek gevonden: het grasveld aan de Wittenkade. 
O p  de foto ziet U de geiten op het Haarlemmerplein een hapje gras eten vóór ze dc 
Staatsliedenbuurt introkken.

liedenbuurt hebben inmiddels al de nodige be
kendheid gekregen. Overal in de wijk hangen 
affiches en grote kaarten, waarop de plan
nen staan' aangegeven. In deze wijkkrant staat 
zo'n kaartje afgedrukt op pagina 3. U zult 
zien dat volgens die plannen een groot aan - 
tal straten eenrichtingsverkeer gaan k rij
gen en dat zelfs een aantal straten auto vrij 
worden. Uitgangspunt is om de buurt lee f
baarder te maken, zonder parkeergelegen
heid op te offeren en zonder dat de bereik

baarheid van Uw woning ernstig wordt be
lemmerd.
Op pagina drie kunt U uitvoerig lezen en zien 
wat de plannen precies voor de buurt bete
kenen.
Maar vergeet vooral niet, dat het maar een 
VOORSTEL is, en dat uiteindelijk u beslist 
hoe het verkeer in onze wijk geregeld moet 
worden. Maar dan moet U wel komen, op 
woensdag 12 november en Uw stem laten 
horen.

Informatie-markt in november 
NA DE 6e KLA& WAT NU?
Ieder jaar verlaten duizenden kinderen de l' 
gere school. Voor al deze kinderen geldt dezelf
de vraag:
"N aar welke school ga ik nu?'/
De keuze na de lagere school is erg belang
rijk, omdat die het verdere leven van het 
kind voor een groot deel bepaald. Daarom 
is het belangrijk wat meer te weten over 
de verschillende soorten scholen na de la 
gere school.
Om hieraan mee te werken wordt in twee 
buurten in Oud West (Kinkerbuurt en Spaarn- 
dammerbuurt) een scholeninformatiemarkt ge 
houden. Vorig jaar werd ook in de Staatslie
denbuurt zo'n markt gehouden. Door gebrek 
aan mankracht voor de organisatie zal dit 
jaar de markt niet doorgaan in de Staatslie
denbuurt.
Wij hopen dat u er hierdoor niet van weer 
houden wordt de markt toch te gaan bezoeken 
in de Kinkerbuurt of de Spaarndammerbuurt. 
Wat is de bedoeling van de markt?
Ouders en leerlingen van de zesde klas in
formatie geven over het voortgezet onder
wijs. (scholen zoals: de Technische school, 
de Huishoudschool. Economische-administra- 
tieve school, MAVO, HAVO, en vele andere 
scholen).
Leerkrachten en leerlingen van die scholen 
zullen u zo goed mogelijk voorlichten over 
hun schoolsoort.
Ook zal er informatie gegeven worden over 
de huiswerkklas, studiebeurzen en er is een 
stand waar u terecht kunt met allerlei a l
gemene vragen.
Gedurende de hele avond zal er een film 
vertoond worden.
Op de markt kunt u met de vertegenwoor
digers van de verschillende schoolsoorten 
praten. “Zij kunnen u alle bijzonderheden over 
hun schoolsoort vertellen, zoals: welke vak
ken worden er gegeven, hoelang duurt de

school, wat kun je ermee, hoe zit het met de 
kosten.
De twee markten zullen in de derde week 
van november gehouden worden. Wanneer en 
waar precies kunt u tegen die tijd lezen op 
de affiches die in uw buurt overal verspreidt 
zullen worden.
Wij hopen van harte dat u op een van de 
scholeninformatiemarkten zult komen en dat 
het een gezellige avond zal worden.

Uitgave van het Wijkcentrum 
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J u l l ie  Mo e i-en  l s R ekj voo/e woongenot t e  ê é t a l e k j ..

Hoe de kleine huisbaas 
GROOT” denkt te zijn

Een interview 
met mevrouw 
Van Veen, 
een huurster

99
In onze buurt is het woningbezit in handen van vele kleine huisbazen. Zij hebben vaak met 
meer dan een paar panden in een straat. Rondom de jaarlijkse huurverhoging blijkt steeds 
opnieuw hoe zij dit huizen bezit proberen te verdedigen, als huurders gewoon weigeren daar 
in mee te gagn. De huurder wordt bestraft met intimidatie, scheldpartijen en andere dreige 
menten zoals huur opzeggingen. Toch doen vele huurders hun best om elk jaar opnieuw ,,hun 
recht”  eruit te slepen. Door inschakeling van de Huuradviescommissie blijkt het gelijk van 
de huurder nog al eens. In de toekomst zou het omgekeerde nog niet zo gek zijn: Laat de 
huisbaas zelf eens het vuur uit de sloffen lopen om te kunnen rechtvaardigen dat hij een hogere 
huurprijs kan vragen. In deze vooroorlogse buurt, waarin de huizen financieel allang zijn 
afgeschreven, zou een dergelijke huurbevriezing een goede zaak zijn. Mochten we dat met 
zijn allen bereiken, en hopen dat de huisbazen ook ..verplichter" zouden zijn hun woningen 
echt op te knappen, dan zou het woongenot in onze buurt een aardig aanzien kunnen krijgen. 
Hoe een bewoner het gevecht elk jaar opnieuw moet leveren en dan nog een trap na krijgt 
ook door „huisuitzetting" weet mevrouw Van Veen ons te vertellen. Haar ervaring wordt 
ongetwijfeld door vele buurtbewoners wel gedeeld. Daarom haar verhaal:

,,Weet u wat ie alleen laat maken? alleen die
De huisbaas: .,Ziet U wel dat u altijd ruzie 
maakt, u hebt de huurverhoging toch niet be
taald?"
Huurster: ,,U zou alles voor 1 november ma 
ken, dat heeft u niet gedaan". , .Ik zal het zo 
snel mogelijk doen". Huurster: ,,lk zeg tegen 
hem ,,ga nou alstublieft heen', ik was door 
het dolle. Had ie nog een jongen meegebracht 
als getuige. Hij denkt als je zo gaat schelden, 
ga ik der werk van maken. Ga alstublieft 
heen, kom hier nooit meer aan de deur. Na 
verloop van een half jaar kwam ie weer en 
vroeg ..Kent u me nog?". ,.Man, ik vergeet 
je  nooit m eer." ,,Dat was vorig jaar okto
ber".
Aan het woord is Mevrouw van Veen. Z ij 
woont al sinds 1937 in de Frederik Hendrik
straat op een benedenhuis. Voor geen goud 
zou zij haar woning willen verlaten, hoewel 
de eigenaar dat liever wel ziet gebeuren. 
Ongeveer tien jaar geleden kocht deze eige 
naar. zelf wonend in Limburg, dit pand met 
de bedoeling er zo snel mogelijk beter van 
te wordsn. Tenminste dat konkluderen we uit 
het feit dat hij tot nu toe alles in het werk 
stelt om de bestaande bewoners zo snel moge
lijk  de deur te wijzen. De vrijgekomen ver 

'dieping wordt dan zo snel mogelijk verbe 
terd, centrale verwarming en lambrizering, 
zodat een huurprijs boven de CBH grens ge 
vraagd schijnt te kunnen worden. Woningver 
betering?
Mevrouw van Veen is echter tot nu toe de 
enige standvastige geweest. Ze kent de huis 
baas vanaf zijn „in trede" in dit pand en heeft 
genoeg onaangename ervaringen met hem om 
te zeggen dat ,.de facultatieve huurverhoging" 
niet altijd zo vanzelfsprekend is. Dat weet 
ze dan ook wèl te illustreren met verhalen 
die er op wijzen dat de huurverhoging niet 
volgens „o ver leg " tussen huurder en ver 
huurder wordt vastgesteld, maar via drei 
gementen. Hoewel ze tot 1975 wei de huur
verhogingen placht te betalen en pas in 1975 
voor het eerst ging weigeren, bleek zelfs 
dat over deze bedragen veel meer verhoging 
was berekend dan de toen geldende procenten 
A l die 38 jaar heeft de eigenaar de beneden
woning verhuurd zonder huurovereenkomst. 
Pas op het moment dat Mevrouw van Veen 
de verhoging niet wenste te betalen wegens 
de al tientallen jaren durende klachten over 
onderhoud, kwam er een idee bij hem op: 
„A ls  u de huurverhoging betaalt; krijgt u 
van mij een huurkontrakt. Als u dat niet 
doet. moet u per 1 oktober de woning v e r 
laten” , wist hij per aangetekende brief voor 
te stellen. Betaal nou maar, ik maak dat 
plaatsje wel weer recht zodat u die trap 
er weer op kan zetten” .

dingen waar ié  de huur honderden guldens 
mee omhoog kan gooien, dat heet de zogenaam
de verbetering, dan kan ie tenminste huren 
berekenen die niet mooi meer zijn. En weet 
u wat ie doet als je een huurkontrakt gete
kend hebt? Nou bij drie hoog, daar komt ie, 
en zegt „U  woont hier niet meer want uw 
huurkontrakt is afgelopen". Maar bij mij kon 
ie dat niet zeggen want ik heb geeneens een 
huurkontrakt.
Wat het regelmatige bezoek van de huisbaas 
betreft: niet alleen het feit dat deze zijn zin 
probeerde door te drijven is een voorbeeld 
van de bekende huisbazenpraktijk. De huis 
baas bleek zich zo te ergeren dat hij zelfs 
de meest merkwaardige scheldwoorden be 
gon uit te slaan. Mevrouw van Veen vertelt 
dan ook: ,,Hij kwam binnen en vroeg hoe 
is het hier en dan zei ik: kan dat en dat ge 
maakt worden. Nou dan begon ie ineens te 
schelden van god hier en me daar en van alles 
en nog wat. Toen heb ik Bouw 'en Woning 
Toezicht opgebeld en gezegd dat ik niet alleen 
tegen die man opkon. Die zeiden: nou dan moet 
u hem er niet inlaten, De volgende keer dat 
ie kwam, toen zat ik hier en hij zat daar 
op de bank en toen heb ik hem bij zijn jas 
genomen. Ik dacht nog „ik versta iiet ver 
keerd en ik loop naar die bank en toen 
zegt ie ineens „vu il smerig loeder". Toen 
ging ie deruit. anders had ik hem er wel uit 
geslagen. Ik had wel een getuige achter het 
gordijn van mijn tussenkamer, mijn buur
vrouw, want ik dacht als ie weer zo tekeer 
gaat dan heb ik tenminste bewijzen om hem 
aan te kunnen klagen. Want dat doe ik de v 
gende keer. Nu niet, want zij verstond dat 
.,vuil smerig loeder" niet. Maar hij was 
wel gevlogen. Nou sinds ik die laatste aan 
getekende brief verstuurd heb, heeft hij zich 
niet meer laten zien. Wel is de Huuradvies - 
commissie nou begonnen en ik wacht maar 
rustig af want hij kan me toch niks maken. 
Moe t je optellen wat hij aan dit huis ver 
dient: wel meer dan 130Û gulden in de maand 
met al de zolderkamers die hij heeft afge 
pikt om apart te verhuren (f 179. -. f 320, . 
f  386, , f  400, -, f 165,- = f 1 2 8 5 , - totaal 
waar nog twee zolderkamers bijkomen).
38 jaar lang heeft Mevrouw van Veen zelf 
haar hui s opgeknapt. Met haar oudere broer 
die al in de zeventig is. heeft zij alles b e 
hangen om de scheuren weg te werken en 
heeft zij al het houtwerk keurig geschilderd. 
Het ziet er dan ook piekfijn en gezellig uit. 
Daar is de eigenaar ook zo tevreden over. 
Maar geen cent krijgt ze terug van alles wat 
hij had moeten doen. ,,Zo hoort het”  zegt 
hij dan.

Nora Brouwer.

ZO GOED ALS NIEUW: 
SOPHIE EN DICK IN DE REIGER

Klubhuis De Reiger heeit twee nieuwe mede
werkers gekregen: Sophie Everhardz (zij werkt 
voor de bejaarden) en Dick van der Heyden 
(voor de kinderen). We willen ze even aan 
u voorstellen.
Sophie, lang, donkerbruin haar, blauwe ogen, 
oud 25 jaar: ,,Ik woon drie jaar in Am ster
dam, van te voren woonde ik in West-Berlijn', 
hoor je dat niet aan mijn dialekt? Ik ben 
geboren in Limburg, maar ik ben heel erg 
Duits georienteerd en heb daar drie jaar 
lang gewerkt.. Ik heb als vrijw illigster ge
werkt, allereerst in de oprichting van een 
kresj” .
Daarnaast heeft Sophie ook met meisjes van 
15 jaar en ouder gewerkt. Na deze ervarin 
gen is zij in het bejaardenwerk gestapt, waar
over ze zelf zegt: „Z o  gauw er een bejaarde 
is, die eigenlijk niet tevreden is, die best 
wel wat anders zou willen dan bijv. klaver
jassen, maar niet kan uitdrukken wat dan is 
het ontzettend nodig om met dat onbehagen 
iets te doen. Er zijn altijd wel nog andere 
bejaarden die ook wel wat anders willen. 
Met hen bepraat je dan wat andere moge
lijkheden zijn. Dat geldt niet alleen voor 
de ontspanning maar ook voor andere v ra 
gen".
Hoe ging de eerste kennismaking met de 
bejaarden?
,,Ik kwam hier begin augustus en toen was 
e r een bustocht. Dan ontmoet je de kern 
van de bejaarden. Dat was het begin om hun 
vertrouwen te krijgen. Dat is met de hulp 
van 2 van die groep toén erg leuk gegaan. 
Daarnaast heb ik gevraagd of ze mij w il
den introduceren in de zondagmiddagklub. 
Dat ging zo: ,.Mag ik u even voorstellen, 
Sophie, de juffrouw van kantoor".
Toen bedacht ik me dat deze klubs, die alles 
zelf organiseren, je alleen maar achter dat 
buro zien zitten". Langzaamaan hebben de 
bejaarden haar geaksepteerd doordat zij zich 
veel in hun klubs laat zien.
Ook nog iets over Sophie prive: „W e hebben 
net gezins uitbreiding gehad, twee poezen, 
Calle en Charlie. De buurt waar ik werk 
vind ik veel sympathieker dan waar ik woon 
(in de Plantage buurt). Hiér praten de men 
sen tenminste nog met elkaar op straat. 
Toch zou ik hier niet willen wonen, want 
ik houd mijn werk graag gescheiden van 
mijn prive leven. Ik zou nog even iets serieus 
kwijt willen: ik vind dat het buurthuis van de 
buurt moet zijn; dat alles- ter beschikking 
staat van de groepen die hier komen. Dat is 
mijn werk. om dat te bereiken".

DICK.
Dick van der Heyden is een ras-am ster- 
dammer die het liefst met kinderen in een 
oude stadswijk wil werken. Het eerste dat 
hij meemaakte is dat ,,de kinderen je even 
uitproberen". Dick is bijna 27 jaar, heeft 
de opleiding al achter de rug en deed al 
ervaring op met kinderen in de Pijp.
Als klein jongetje kwam hij vroeger ook al 
in een buurthuis „op  de postzegelklub".
Hoewel hij graag veel meer met de kinde
ren zou willen doen dan nu gebeurt, probeert 
hij de bestaande klubs zo goed mogelijk eerst 
te laten draaien. Dat kost al handen vol werk. 
,,Eerst wil ik wat beter kontakt met de kin
deren krijgen, zodat je kan zien wat ze nou 
willen en waar ze behoefte aan hebben en dan 
w il ik nog wel eens ove r nieuwe dingen gaan 
denken. Kwa opzet is het andere buurthuis, 
het Trefpunt al veel verder, wat dat betreft 
werken we ook samen.

,.Er komen nog steeds niet zo erg veel kin
deren, dat komt denk ik wel door de buurt. 
Deze wordt in tweeen gesplitst door de Fred. 
Hendrikstraat. Wij moeten het dus van een 
klein gebiedje hebben waar erg veel be
jaarden wonen. Ik denk dat we ons nog meer 
op de Da Costabuurt moeten richten".

Over zichzelf wil Dick wel wat vertellen: 
„Na de lagere school ben ik naar de HBS 
gegaan waar ik 8 jaar op heb gezeten. Ik 
was nie t zo goed in wiskunde dus moest ik 
naar de A -kant. Toen had ik me opgegeven 
voor de sociale akademie maar daar was 
een wachtlijst. Dus werd ik voor een jaar 
werkloos. In die tijd ben ik assistent accoun
tant geweest bij de gemeente: de boeken van 
de brandweer en de politie nakijken. Na de 
akademietijd stond er gelukkig een adver
tentie voor kinderwerk in de krant. Uit de 
grote groep sollicitanten, bij elke adver
tentie zeker 30 mensen, ben ik toen gekozen. 
Het voordeel is dat we hier als staf zo goed 
als nieuw zijn. zodat we niet vast zitten 
gebakken aan allerlei tradities. Daardoor kan 
ik ook allerlei dingen op'gaan zetten, zoals 
samen met de scholen werken. Voorlopig is 
het al een hele klus de kinderen te leren ker 
nen". Als ik hem vraag of hij zijn verjaar
dag ook met de kinderen gaat vieren, 23 
november, zegt ie: ,,god, dat had ik nog heler 
maal niet bedacht, maar dat zou best wel 
eens leuk kunnen zijn ".

N. Brouwer.

De staf van de Reiger: Gerrit Marcellis. Sophia Everhartz, Dick van der 
Heyden en stagiaire Paul Zwartjes. ________________________________________

HET WOONERF VOOR DE BEWONERS VAN DE STRATEN 
TUSSEN DE VAN HALLSTRAAT EN HET MARKTPLEIN

U heeft er al weer even niets meer van ge
hoord. En misschien dacht U dat het alle
maal niet meer doorging. Achter de scher
men is er echter in die tijd hard aan gewerkt. 
Het is niet de bedoeling dat het daar blijft 
gebeuren. Daar om verschijnt dit berichtje. 
De werkgroep "Woonomgevingverbetering" is 
niet gelukkig met de onbekendheid waarin ze 
moet werken.
Z i )  hoopt nu wat meer aandacht te trekken 
voor haar werk, door een serie dia's te ver
tonen bij slager Verhoef in de van Hallstraat. 
Op die dia'"s kunt U iets zien van een woon
erf. Ze zullen de gehele dag vertoond wor
den. Als U ze daar bekijkt kunt U meteen 
ook een korte uitleg zien van het hoe en 
waarom. Voor een uitgebreidere verklaring 
van alles wat er op een woonerf betrekking 
heeft, gaat de werkgroep bezoekjes brengen 
bij alle verenigingen van Westerkwartier en 
het buurthuis "Ons Huis". Voorzover ze daar
voor belangstelling hebben.
0<>k aan de uitvoering die de plannen ooit 
moeten krijgen, hëeft de werkgroep gedacht. 
Daarvoor zijn brieven geschreven aan de 
gemeentelijke diensten met een uitvoerige

verklaring van de plannen. In die brieven 
wordt ook gewezen op de noodzaak van een 
grondige aanpak om tot een werkelijke ver 
betering van de buurt te komen.
De belangrijkste dingen, die nu nog moeten 
gebeuren zijn: 1 De tekenaars van stadsont
wikkeling moeten duidelijke tekeningen ma
ken van alle straten in dit deel van de buurt. 
(Hiermee zijn ze al bezig, maar het is een 
erg tijdrovend karwei).
2. U moet Uw stem nog laten horen. Want 
als U NIET heeft gezegd, wat U er van- vindt 
en welke wensen U heeft. Anders gezegd. Als 
U niet laat horen dat U er achter staat, dan 
gaat het hele feest niet door en BLIJ FT ALLES 
BIJ HET OUDE.
Wie daar blij mee is mag het ook zeggen. 
In dit geval geldt:
WIE NIET VRAAGT WORDT OVE ROES LAGEN. 
Maar waarom zou U zich 1.25 miljoen door 
de neus laten boren, die de overheid beloofd 
heeft voor verbetering van de woonomgeving.

K'ontaktpersoon: 
Jos je Smit, 

v. Bossepad 16. 
tel. 38 t-163.
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VERKEERSCIRCULATIEPLAN
STAATSLIEDENBUURT

éénrichtingsverkeer 
en autovrije straten?

12 NOVEMBER: 
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Na maanden lang hard werken heeft de Ver 
keersgroep van het wijkcentrum nu een aan
tal plannen uitgewerkt voor de verbetering 
van de verkeerssituatie in de Staatslieden
buurt.
Woensdagavond 12 .november zal over deze 
plannen een buurtvergadering worden gehouden 
in de Witte Brug, de Wittenstraat 27.
De plannen Desiaan uit twee delen: de inrich 
ting van de 2e Nassau straat en van Lim 
burg Stirumstraat èn de verkeerscirkulatie 
ii de rest van de wijk.
Over dat eerste onderwerp is op 1(1 april 
reeds een buurtvergadering gehouden. De voor
stellen die toen zijn gedaan, werden verder 
bewerkt. Vorige maand heeft U in de wijk
krant kunnen lezen hoe dat is uitgepakt: 
senrichtingsverkeer op een rijbaan van 3 
meter; een vrije  trambaan van 3 meter voor 
lijn 1U; een bredere stoep; tussen de tram
baan en de stoep een fietspad; parkeer-ver- 
bod maar wel mogelijkheid voor laden en 
lossen.
Het instellen \an eenrichtingsverkeer in de 
Tweede Nassaustraat en de van Limburg Sti- 
rumstraat maakt het noodzakelijk, zoals al 
naar voren kwam op de vergadering van 10 
aprii, dat er een circulatieplan voor de ge 
hele^buurt komt. Het uitgangspunt is dat debi|urt 
leefbaarder moet worden. Dat kan door be
paalde straten autovrij te maken. Dit hoeft 
echter niet ten koste te gaan van liet aantal 
parkeerplaatsen, want eenrichtingsverkeer 
maakt het mogelijk dat de auto's schuin ge
parkeerd worden. Dat levert extra parkeer 
plaatsen op. Dat is dus een eerste voordeel 
van het circulatieplan: een aantal verkeers
vrije  straten zonder verlies van parkeer
plaatsen. Het tweede voorstel is dat er niet 
dubbel geparkeerd kan worden. En het derde 
voordeel is dat de automobilisten gedwongen 
worden om langzamer te rijden. Het v ie r 
de voordeel is dat doorgaand verkeer uit de 
buurt geweerd wordt.
Zoals U op de tekening ziet. is het voorstel 
iwaar U over gaat beslissen en eventueel 
wijzigingen in gaat aanbrengen; li weet wel 
op woensdag 12 november) om de volgende 
straten autovrij te maken; 1. de Bentimkstraat 
tussen de van Hallstraat en de Groen van 
Prinstererstraat; 2. de Fannius Scholtenstraat 
tussen de OÜffordstraat en de Bcntinekstraat;

3. een gedeelte van liet van Limburg Stirurn- 
plein: 4. de, van Limburg Stirumstraat tussen 
het van Limburg Stirumplein en de Haarlem 
merweg; 5. een gedeelte van het van Hogen- 
dorpplein; 6. de van der Duynstraat tussen de 
van Hogendorpstraat en de Haarlemmerweg; 
7. de Eerste Nassaustraat tussen de Witten- 
kade en de Wittenstraat. Autovrij worden ook 
(daar is al inmiddels door de buurt over be
slist): het pleintje begrensd door de Fannius 
Scholtenstraat. de van Boetzelaerstraat en de 
van Beuningenstraat en het stuk de Wittenkade 
begrensd door de van Limburg Stirumstraat 
en de van der Duynstraat.
Nu verder over het circulatieplan: de be
doeling is om doorgaand verkeer te ver
mijden en toch een goede bereikbaarheid van 
alle delen van de buurt te garanderen. We 
hebben in dit circulatieplan het zgn. lus- 
principe toegepast d.w»z. vanaf de wegen die 
de huurt begrenzen, dus de van Hallstraat, 
de Haarlemmerweg en de Nassaukade kan 
men met de auto een eind de buurt in waar 
na men teruggevoerd wordt naar deze rand 
wegen. Het woonverkeer zal echter zonder 
veel moeite zijn plaats van bestemming kun
nen bereiken. U /iet: doorgaand verkeer wordt 
geweerd.
Wij hopen dat U het voorstel aandachtig zult 
bekijken. W'aarna U Uw eigen mening op woens 
dag, de 12e nov. naar voren kunt brengen. 
Behalve in deze wijkkrant kunt U het voor
ste! nog in diverse winkels in de buurt be
kijken.
Nog 2 opmerkingen: het is niet zeker of het 
wegpatroon, zoals U dat in de noord-oost 
hoek van de Staatsliedenbuurt kent (dus om
geving van Hogendorpplein) daar gehandhaafd 
blijft. Voor dat stuk buurt is een bestem
mingsplan in voorbereiding. Het stuk buurt 
rond het van Beuningenplein staat wat de 
verkeerscirculatie betreft eigenlijk los van 
de rest van de buurt. Bewoners van dat stuk 
buurt zijn al bezig met het opstellen en 
uitwerken van een circulatieplan in het ka
der van de verbetering van de woonomge
ving.
Komt allen, woensdag, 12 november om 8 
uur in de Witte Brug, de Wittenstraat 27.

Verkeersgroep,
Kontakt persoon;
Jos van Veen, 

Fannius Scholtenstr. 76’

Waarschuwing
Half september werd er bij de fam ilie Sies- 
huis in de van Bossestraat aangebeld. Twee 
mannen stonden op de stoep. Ze waren op 
zoek naar mensen die van de AOW leefden. 
Voor die mensen hadden ze een prachtige 
aanbieding. Vanwege de opening van een nieuwe 
zaak een stukje verderop, zo zeiden ze, boden 
ze het echtpaar zeil in de keuken, twee wollen 
dekens en een tafelkleed voor het luttele be
drag van f 125,-. Geen geld, natuurlijk. Maar 
voorwaarde was wel, dat ze vooraf betaalden. 
Daar moesten mevrouw en meneer Sieshuis 
eerst nog eens over nadenken. Ze wilden het 
bovendien bespreken met hun schoonzoon. De 
heren moesten 21 september nog maar eens 
terugkomen.
Het is maar goed, dat ze niet meteen op dit 
" fra a ie ”  aanbod zijn ingegaan. Want de 21ste 
september ging voorbij zonder dat de heren 
nog terug kwamen. Bovendien bleek bij na
vraag geen enkele winkelier in de buurt zijn 
zaak te heropenen. Niemand wist er iets van. 
De fam ilie Sieshuis heeft de politie en het 
wijkcentrum van deze zaak op de hoogte ge 
steld. Er klopte immers geen barst van. En 
ze wilden voorkomen dat andere mensen wél 
de dupe zouden worden van deze schandalige 
praktijken. Iedereen is dus gewaar.schuwd. 
En mochten dit soort "h eren " ook bij U aan 
de deur komen, bel dan meteen de politiek 
(wijkagent Bak, tel. 7533 20).

OUDERE 
HENGELAARS 
GEDUPEERD

Een aantal oudere hengel-liefhebbers in onze 
buurt zijn boos. En niet alleen oudere henge
laars uit onze buurtl De Hengelsport vereni
ging Amsterdam heeft namelijk een hele slech
te regeling getroffen voor die leden die de 
65 zijn gepasseerd.
Vroeger bedroeg voor hen dekontributief 7,50. 
Daarvoor kreeg je dan een volledige vergun
ning en het maandblad. Ook in het nieuwe se i
zoen zal de kontributie f 7,50 zijn, maar.....
de 65+ers krijgen dan geen maandblad meer 
en mogen nog slechts in een zevende deel van 
het Amsterdamse viswater vissenl Als ze toch 
het maandblad willen ontvangen, moeten ze 
f 5, extra betalen, voor administratie en ver
zendkosten. De totale kosten komen dan op 
f 12,50. Als U nu weet dat de normale kontri
butie f 15, bedraagt, inklusief volledige v e r 
gunning en maandblad, dan ziet U dat bejaarde 
hengelaars slechts f 2,50 reduktie krijgen te r
w ijl ze maar in een zeer klein gedeelte van 
het viswater mogen vissen. Dit lijkt inderdaad 
een hele slechte regeling, waarmee de 65+ers 
erg geschaad worden.
Meneer Vis uit de Groen van Prinsterenstraat 
heeft namens een aantal gedupeerde bejaarden 
een brief geschreven naar de Hengelsport 
vereniging Amsterdam. Hij schrijft .daarin 
dat hij zijn lidmaatschap NIET zal opzeggen - 
daarvoor is hij een te groot visliefhebber. 
Maar wel protesteert hij tegen deze nieuwe 
regeling en vraagt hij het bestuur om de r e 
geling te herzien. Alleen daardoor kan het 
vertrouwen van de 65+ers herwonnen wor
den, zo schrijft hij.
Meneer Vis wil alle oudere hengelaars oproe
pen in hun rayon hun stem te laten horen te
gen deze nieuwe kontributieregeling. Misschien 
dat het bestuur dan inziet dat het anders moetl 
De redaktie van de WIJKKRANT hoopt dat deze 
aktie van meneer Vis succes zal hebben.

INSTUIF V00R DE JEUGD
Iedere zaterdagochtend wordt er tussen 10 
en 12 uur een instuif voor de jeugd gehou
den in de Sporthal aan de Van Hogendorp
straat. Er worden spelletjes gedaan en er 
kan trampoline worden gesprongen. De kos
ten zijn f 0,75 per keer. Dat is dus niet 
zo duur. Hoe meer kinderen er komen, hoe 
gezelliger bet i<=



Dag. 4 W IJKKRANT - N O V EM BER  1975 r

DE GROTE WINKELACTIE
van de Winkeliers Combintatie Staatsliedenbuurt

start vrijdag 14 november as
Een dezer dagen vindt U een deelnameformulier 

in uw bus met alvast wat extra aktiezegels

Grijp Uw kans. Koop bij de deelnemende winkeliers
(Herkenbaar aan raambiljet) en win 1 van tientallen prachtge prijzen zoals:

1 KLEUREN T.V., 1 W A A R D E B O N  van fl. 1000,-, D R A A G B A R E  T.V.'s,
1 G A SH A A R D , C A M P IN G SET S, 1 D RO O G TRO M M EL, STO FZU IGERS,

FIETSEN, enz. enz.

Kijk in de etalage GROEN van PRINSTERERSTRAAT: 54
Tevens loot U mee naar een toegangsbewijs voor onze grote showavond met 
bekende radio- en T.V. artisten. Waar ook de namen van de prijswinnaars 

bekend zullen worden gemaakt.

Bejaardenpas
Sinds kort kunnen bejaarden beschikken over 
een z.g. bejaardenpas. Wat je daar precies 
mee kan doen, is nog niet helemaal duidelijk. 
Redukties op theater, bioskoop, openbaar v e r 
voer, musea en andere voorzieningen en eve
nementen; dât is de bedoeling. Maar op dit 
moment zijn de mogelijkheden nog enigszins 
beperkt.
Gedurende de afgelopen weken hebben bejaar
den uit heel Amsterdam een oproep ontvan
gen om hun bejaardenpas af te komen halen. 
Voor onze buurt kan dat op het Dienstencen
trum in het Bilderdijkpark.
Op de oproep staat vermeld op welke dag 
en op welk tijdstip iemand zijn pas kan ko
men ophalen. ,,Niet dat iedereen zich daar 
precies aan houdt", zo liet men ons weten. 
„Bovendien komt het vaak voor dat men
sen een pasfoto of de oproepkaart zelf v e r 
geten mee te nemen - en dan kunnen we de 
pas echt niet afgeven".
Toch gaat het tot nu toe redelijk gesmeerd, 
kregen we de indruk. Er is echter een groot 
probleem: iemand moet zijn pas PERSOON 
LIJK komen afhalen, je kan niet een ander 
sturen. En voor hèn die moeilijk ter been 
zijn is dat een hele opgaaf.

De mensen van de administratie hopen dat 
de dienst Bevolkingsregister voor deze m oei
lijk lopende bejaarden een oplossing zal v e r 
zinnen.
T ine Rad van de wijkpost bejaarden zegt: 
,,We kunnen toch moeilijk voor al die men
sen vervoer gaan regelen. Er moet een soort 
machtigingssysteem komen, zodat kinderen, 
broers, zusters of echtgenoten de pas kunnen 
afhalen".
Als nu maar veel mensen naar het Bevol
kingsregister opbellen of een briefje sch rij
ven dat er voor moeilijk lopende bejaarden 
een oplossing gevonden moet worden, zal de 
dienst wel gedwongen zijn aan deze wensen 
tegemoet te komen.
Nog even drie tips:
- als u no g geen oproep heeft ontvangen om 
uw bejaardenpas op te halen, moet u even 
bellen met het bevolkingsregister.
- als u vergeten bent om de pas voor 12 
november bij het Dienstencentrum op te ha 
len, dan kunt u nâ 17 november bij- het Be
volkingsregister terecht

als u blijft zitten met problemen rond de 
bejaardenpas kunt u even aanlopen bij de wijk 
post voor bejaarden, op donderdag van half 
tien tot elf in de Van Boetzelaerstraat 49 
en op maandag van half tien tot elf in gebouw 
de Reiger, Reigersbergenstraat 65.

FEESTMIDDAG 
VAN KÜNST IN DE WIJK
Vorige maand organiseerde de werkgroep Kunst 
in de Wijk een kindercircus. Daarvoor was 
een echte circustent neergezet op het Fred. 
Hendrikplantsoen. De kinderen hebben erg 

'genoten van het optreden van gedresseerde 
geiten, bokken, hondjes, eenden, en een heel 
klein paardje. Er waren ongeveer tweehonderd 
kinderen aanwezig.
's  Avonds zou er in deze circustent een voor
stelling voor volwassenen gegeven worden. 
Deze voorstelling ging helaas niet door omdat 
er te weinig kaarten waren verkocht. Dat was 
erg jammer, want het programma was vee l
belovend: de toneelgroep Sater, de muziek
groep Overlast en films van het Amsterdams 
Stadsjournaal. De buurt krijgt echter een 
nieuwe kans om een leuk programma te gaan 
zien. Waarschijnlijk op een zaterdagmiddag - 
omdat dan meer mensen in staat zijn te ko
men kijken. De juiste datum'is echter nog 
niet bekend, 1 - 8 of 15 november. Let u 
maar op de raambiljetten. In ieder geval 
zullen op die middag de kiidèren van de 
van Bosseschool hun musical "D e  reis naar 
Australië" opvoeren. Daarnaast komi er nog 
een tweede gezelschap optreden, maar wie 
precies is nog niet bekend. Let dus op de 
raambiljetten en kom kijken!

Een scene uit "De reis naar Australië", 
een musical opgevoerd door kinderen 
van de van Bosseschool.

GYMNASTIEK 
VOOR HUISVROUWEN
IN ONS HUIS
Met de damesgym ging het tot nu toe niet zo 
goed. Maar op 6 november aanstaande gaat 
dat veranderen! Dan start de heer Arens om 
8.30 uur in de Johan de Wittschool aan de Van 
Hogendorpstraat 33 zijn HU1SVROUWENGYM! 
Geïnteresseerden kunnen zich bij het buurt
huis opgeven.
Op maandagmiddag van 4.15 tot 5.00 uur is er 
ballet voor de meisjes van 5 tot 9 jaar. Er 
is op deze klub nog plaats voor nieuwe kinderen! 
Ook de allerkleinsten kunnen in het buurthuis 
terecht. Op maandag en vrijdagmiddag van 
4.15 tot 5.15 uur is er PRIKKEBEENTJES! 
(4 tot 6 jaar).
Mensen, ondanks de renovatie zijn we nog 
steeds open. Voor meer informatie kom even 
langs bij Buurthuis Ons Huis Staatsliedenbuurt, 
Van Beuningenplein 23 of bel 84 12 62. Tot 
ziens!

Kunstenaars uit de buurt presenteerden 
hun werk.

TENTOONSTELLING
IN DE REIGER
20 oktober was de opening van de tentoon
stelling ,,Kunst jn  de Buurt”  in de Reiger. 
Er stond en hing werk van zes buurtbewo
ners. Het grootste deel van de vierde ver
dieping werd in beslag genomen door schil
derijen van de heer Shapir die niet minder 
dan 12 acryl-schilderijen had ingezonden. 
Door kleur en felheid vielen vooral de drie 
olieverfschilderijen van de heer Hendriks 
op, waaronder een zelfportret dat door de 
aanwezigheid van de schilder goed met het 
origineel te vergelijken was. Bijzonder wa - 
ren met name de houten kastjes met voor
stellingen van gewapend gips van de hand 
van Herman Makkink. Houten beeldjes van 
Aid de Angelis en keramiek en klein plas
tiek van mevr. Amrey vulden verder de 
ruimte. Kortom een gezellige tentoonstel
ling waar het plezierig toeven was. Jammer 
genoeg is de tentoonstelling al gesloten wan
neer u dit verslag leest.
We kijken met spanning uit naar de volgende 
aktiviteiten van deze werkgroep, y " '

MIDDENSTANDERS
OPGELET!
Op donderdag 6 november, 20 uur is er in 
het wijkcentrum een vergadering met ambte 
naren van het ministerie van Economische 
Zaken met de zelfstandigen in onze buurt. 
Aanleiding tot deze vergadering is de op 
handen zijnde reconstructie in onze buurt, 
die - met het aanleggen van de vrije  tram 
baan in de Fred. Hendrikstraat - voor een 
deel reeds begonnen is. Ten behoeve van de 
zelfstandigen heeft B&W een ,,Middenstands - 
nota" geproduceerd. Een uittreksel van deze 
nota is te krijgen op het Wijkcentrum. Ook 
alle verdere inlichtingen over deze vergade 
ring en de nota kunt u bij het Wijkcentrum 
(tel. 82 11 33) krijgen.
Als u van plan bent de vergadering van 6 
november te bezoeken, wilt u dan even con
tact opnemen, zodat rekening gehouden kan 
worden met het aantal deelnemers. Deze ver
gadering is in uw belang. Kom dus!

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 vrijdag in for
matie 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 waar deze vergadering gehouden 
wordt, is nog niet bekend. Een paar dagen var 
tevoren kunt U dat even navragen bij het w ijk
centrum.

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 Hallstraat 81. 
Bovendien houdt sinds half oktober een man
nelijke kollega van haar spreekuur op maan
dagavond 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 doorlopen tot maandag
ochtend half negen.

WIJKV00RZIENING

BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot e lf uur 
in de Van Boetzelaerstraat 49, tel.: 84 43 52 
Maandag kunt u ook op dezelfde tijd te
recht in het gebouw De Reiger, Van R e i
gersbergenstraat 65, tel. 84 56 76.

RECHTSWINKEL.
De dichtstbijzijnde rechtswinkel voor onze 
wijk is gevestigd in de Jordaan, Rozen
straat 16. U kunt daar iedere dinsdag en 
donderdag terecht tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Tel. 25 59 56.

VICTORIA 
EN HAAR HDZAAR
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 no
vember zal de Operette Zangers Groep uit
voeringen geven van de operette Victoria 
und Ihr. Husar van Paul Abraham.
Deze voorstellingen zullen plaatsvinden in 
gebouw Marcanti. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.00 uur. Toegangsprijzen: vrijdag f4 ,-; 
zaterdag f 6,50 en zondag f 5,-. Bejaarden 
betalen op vrijdag f 3,- en op zondag f 4,-. 
Bij voldoende belangstelling van bejaarden- 
instellingen is er de mogelijkheid om per 
bus gehaald en gebracht te worden.
Inlichtingen kunt u krijgen bij mevr. R. de 
Haan, Tolstraat 136 hs., Amsterdam, tel. 
71 78 06.

Waarom zijn er eigenlijk 
buitenlandse arbeiders 

in Nederland?
In het begin van de zestiger jaren ging het 
erg goed met de Nederlandse industrie. Er 
waren zelfs arbeiders te kort. Er was werk 
waar geen mensen voor waren. Dit was vaak 
rot werk en onderbetaald werk, werk dat wij 
niet wilden en ook niet hoefden te doen (er 
was toch werk genoeg).
In landen rondom de Middelandse Zee - 
Marokko, Turkije, Spanje, Italië heerste 
een grote werkeloosheid. En als men al werk 
had, verdiende men erg weinig.
De Nederlandse bedrijven gingen daarom ar 
beiders werven uit die landen, die natuurlijk 
graag wilden. Voor de Nederlandse bedrij 
ven was dit een erg goede oplossing. Men had 
nu weer genoeg arbeiders en z e  waren zelfs 
goedkoper dan de Nederlanders. Ze werden 
slecht betaal en vaak miserabel gehuisvest. 
De illegale arbeiders die mensen die zon 
der vergunning naar Nederland komen zijn 
zelfs nog goedkoper. Men hoeft geen sociale 
premies voor hen te betalen, kan ze langer

laten werken voor minder loon. De illegalen 
hebben namelijk helemaal geen rechten in N e
derland en kunnen daarom ook niet protes 
teren. Als men Zou gaan protesteren zou 
aan het licht komen dat men illegaal was en 
dat betekent: het land uit.
Zodoende kwamen er - vooral na 1965 - 
veel buitenlanders naar Nederland om hier 
te werken. Ook nu nog is er in de landen waar 
deze mensen vandaan komen, grote werke
loosheid en verdient men heel weinig. In 
vakantie ziet men daar hun landgenoten terug 
komen uit ons land, met auto’ s, radio's enz. 
Deze weelde heeft een grote aantrekkings
kracht op de yelen die daar nog in armoede 
leven. "■
Daarom zijn er nog steeds veel buitenlanders 
die naar West Europa komen om te werken. 
De situatie waarin ze leven is nog steeds 
slecht. Hierover kunt U in de volgende W IJK
KRANT lezen.

B.A.K. Wittenstraat 27.


