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DE EERSTE PAAL
VOOR .DE KOPEREN

woensdag 21 januari 1976 was het dan toch 
zover. Na jarenlange voorbereidingen ging 
de eerste paal de grond in voor het voor- 
zieningencentrum en het komplex bejaarden- 
woningen op het terre n van de voormalige 
k ninefabriek. Het is niet onopgemerkt aan 
de buurt voorbij gegaan. De drumbands van 
de buurt zorgden voor de muzikale bege
leiding. Schoolkinderen gaven het geheel een 
fleurig aanzien met veelkleurige balonnen, 
die het luhtruim  kozen toen de voorzitter 
van "D e Koperen Knoop" de eerste paal 
in de grond had laten verdwijnen. Na de 
laatste klap, gingen de talrijke belangstel
lenden achter de muziek aan naar de Nas- 
sauschool voor een feestelijke receptie.

De voorzitter van de woningbouw-vereniging 
Patrimonium, die de bouw onder haar be
heer heeft, sprak daarna. Hij hoopte dat 
de buurt het genoegen zal beleven aan het 
centrum dat we er nu van verwachten. Enigs
zins teleurgesteld was hij over het feit dat 
wethouder 'Kuipers niet aanwezip kon ziin

Deze heeft de laatste maand er g veel ge
daan om de laatste hindernissen uit de weg 
te ruimen. Zodoende was het dan uiteinde
lijk toch nog mogelijk geworden vandaag, 
21 januari, de eerste paal te slaan. Een 
hele oplu hting voor de betrokkenen, nadat 
allen op het laatste moment nog mis leek 
te kunnen gaan.

De mannen die er voor zorgen dat het 
niet bij één paal blijft.

We kunnen nu hoopvol uitkijken naar de dag 
waarop alles klaar zal zijn. Helaas zal er 
dan geen Amsterdam 700 zijn om ons te hel
pen aan de centjes voor een feestje. Maar 
een feest zal het daarom toch wel worden. 
Deze eerste paal moet het begin zijn van 
grootscheepse vernieuwingen en verbeterin
gen in de Staatsliedenbuurt. We hebben in
middels geleerd dat die vernieuwingen er 
niet vanzelf zullen komen. Maa r  we heb
ben ook geleerd dat als we onze eisen maar 
duidelijk op tafel weten te leggen, niemand 
ze zo maar kan negeren. Want stadsver
nieuwing is in een wijk als de onze geen
luxe. m aar bittere noodzaak.

Honderden buurtgenoten waren aanwezig bij dit grote moment.

JEUGDBIBLIOTHEEK IS OPEN

KNOOP" GESLAGEN

Veel vrolijke gezichten op de receptie.

De gymnastiekzaal daar was eigenlijk niet 
groot genoeg om alle belangstellenden te 
bergen. In zijn feestrede sprak Piet Vink 
zijn voldoening uit over het feit dat nu ein
delijk een begin gemaakt was met de bouw. 
Hij zei, dat hij hoopte dat hiermee defini
tief schot zou komen in de vernieuwing van 
de Staatsliedenbuurt.
Speciaal de medewerking van de wethouders 
Kuipers, Lammers en de Cloe bracht hij 
onder de aandacht, die tenslotte hadden mo
gelijk gemaakt, dat we nu deze feestelijke 
bijeenkomst konden beleggen.

Tenslotte sprak de heer Weisz als voor
zitter van De Koperen Knoop zijn dank uit 
voor het vele werk dat Piet Vink verzet 
had. Vanuit het wijkcentrum heeft deze e r 
voor gezorgd dat de zaak onder aandacht 
van overheid en gemeentebestuur bleef ko
men. Zonder hem, was met alle afw ij
zende reakties van gemeentewege, allang 
de moed opgegeven. Door zijn bemoeienis 
is de buurt deze teleurstelling bespaard ge
bleven gelukkig. Ondertussen, en daarna ge 
noten de ruim honderd aanwezigen van een 
prma verzorgd drankje en een borrelhapje. 
Tevens was er gelegenheid het hele proces 
dat aan deze heuglijke gebeurtenis was voor
afgegaan te bekijken in de hall van de school. 
Daar hingen diverse brieven die de ontwik
kelingen van de laatste v ijf jaar lieten zien. 
E r was ook een maquette en verschillende 
overzichtstekeningen van de indeling van het 
centrum.
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Op de zelfde dag als de eerste paal voor de
Kóper'en Knoop geslagen werd, werd ook de  
jeugdbibliotheek geopend.
Vanaf 1 uur 's middags gingen de twee drum
bands de buurt door. Om half twee kwamen 
ze aan bij de Nassauschool aan de de W it- 
tenkade. In dat gebouw is de tijdelijke jeugd- 

'bibliotheek gevestigd. Er was een groot feest
programma georganiseerd;5 Zo was er een 
poppenkast, waarbij de kinderen werd uit
gelegd hoe een bibliotheek werkte. Ook een 
speurtocht door de bibliotheek diende ervoor 
de kinderen wat meer wegwijs te maken. In 
de "kreatieve kamer" konden de kinderen 
zelf feesthoedjes maken en ook de muren van 
de bibliotheek zijn door de kinderen feeste
lijk verzierd.

Om half drie gingen alle kinderen naar be
neden en kregen daar een ballon. Daarop 
stond "LEVEN EN LEZEN IN DE STAATS
LIEDENBUURT". Die balonnen hebben ze 
opgelaten toen buiten de eerste paal gesla
gen werd voor De Koperen Knoop. Aan elke 
ballon hing een kaartje met het adres van 
de bibliotheek. Twee dagen later was het 
eerste kaartje al weer terug. De ballon bleek 
helemaal in Overijssel terecht te zijn ge- 
komenl

Ook na de eerste paal ging het feest nog
door, o.rn. met een goo helaar en iemand” 
die prachtige verhalen heeft voorgelezen. In 
het totaal zijn er wel zo'n 450 kinderen ge
weest, die op deze manier hebben kennis 
gemaakt met de n euwe bibliotheek.
De volgende vrijdag konden voor het eerst 
boeken worden geleen. Modesta Jager, de 
bibliothekaresse, vertelt dat die eerste m id
dag zo’n dertig kinderen langs zijn geweest.’ 
"Z e  pakten meteen de dikste boeken uit de 
kast. Maar of dat nou ook de leukste zijn... 
Voorlopig mogen de kinderen maar een boek 
per keer meenemen. We hebben namelijk nog 
niet zo veel boeken (ongeveer 1250) en we 
rekenen toch op veel kinderen. Maar ze 

■mogen de boeken een dag later al weer ko
men ruilen. In april hopen we dat we m is
schien meer boeken tegelijk aan een kind 
kunnen gaan ui tienen".
De opening van deze bibliotheek is te dan
ken aan een aktie van ouderkomitees, scho
len en buurthuizen in onze buurt. Ze heb
ben. laten zien dat - als we als buurt eens
gezind in aktie komen - we de bezuinigings- 
pogingen uit Den Haag kunnen tegenhouden. 
En dat is maar goed ook, want onze wijk 
verdient geen inkrimping maar uitbreiding 
van buurtvoorzieningen.

Een poppenkastspel opende de jeugdbibliotheek aan de Wittenkade.
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SCHOOL
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NIEUW VOORSTEL

ONS HUIS
Welke kinderen vervelen zich wel eens na
schooltijd? Wat........ iedereen wel eens een
keertjelll
Bij Ons Huis weten ze dat, daarom is er drie 
keer in de week klub voor kinderen van 4-10 
jaar van kwart over vier (16.15 uur) tot kwart 
over v ijf (17.15 uur). Op dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Natuurlijk is die NA-VIEREN klub 
(zo heet-ie) niet alleen voor kinderen die zich 
vervelen. Ook kinderen die graag schilderen, 
kleien, poppenkast spelen, toneel spelen, spel
letjes doen enzovoorts, kunnen in Ons Huis 
(Van Beuningenplein 25, door de poort) terecht. 
Kom eens langs bij ons om te kijken of jij 
onze klubs ook leuk vindl! Klubgeld: 60 cent.

HUISVROUWENGYM
Buurthuis Ons Huis organiseert huisvrouwen- 
gymnastiek. Elke donderdag van 20.30 tot, 
21.30 uur in de voormalige Van Hogendorp- 
sçhool in de Van Hogendorpstraat 33.
De kontributie is f  6,50 per maand. Binnen
kort gaan we met een tweede groep starten 
van 19.30 tot 20.30 uur. Meer inlichtingen 
kunt u krijgen bij het buurthuis, Vari Beu
ningenplein 25. Ook kunt u bellen, tel: 84 12 62.

VOOR VERKEER IN
STAATSLIEDENBUURT

In november hebben we in de WIJKKRANT 
op dezelfde plaats het verkeersplan voor de 
Staadsliedenbuurt gepubliceerd. Hierdooraan- 
gemoedigd is een buurtbewoner uit de J.M. 
Kemperstraat, Piet Vernooy, aan de slag ge-

Veel " " "” ”  
overlast 
van lijn 10
Er zijn de laatste maanden nog al wat klach
ten op het wijkcentrum binnengekomen van 
buurtgenoten die in de omgeving van het eind
punt van lijn 10 wonen. De tram moet daar 
nogal wat bochten door, en dat blijkt een boel 
herrie op te leveren. Een van de bewoners, 
de Heer van Putte, heeft een brief naar het 
GVB gestuurd met zijn klachten. Sindsdien 
schijnt de rails elke dag gesmeerd te worden. 
Maar veel beter is het er niet op geworden. 
Meneer van Putte: "Op sommige dagen is het 
niet om aan te horen. Na een hele dag getergd 
en moe te zijn van het lawaai kunnen mijn 
vrouw en ik niet eerder naar bed dan na de 
laatste tram en 's morgens worden we weer 
door de eerste tram gewekt. Vaak voel ik 
de neiging om de tram te laten ontsporen". 
Zelfs bewoners aan de Haarlemmerweg en 
de Fannius Scholtenstraat hebben regelmatig 
overlast van de trams wanneer ze door de 
bocht gaan. Volgens een aantal mensen uit de 
buurt is het de laatste maanden veel erger 
dan vroeger.
Hoe komt dat en wat is er aan te doen? Iemand 
van het wijkcentrum zal dat deze maand pro
beren uit te zoeken. Volgende maand leest U 
er meer over.

gaan om een nieuw verkeersplan te ontwer
pen. Met dezelfde uitgangspunten in het ach
terhoofd, heeft hij gekozen voor een meer 
konsekwente doorvoering van het eenrichtings
verkeer in de z.g. . .langsstraten” .

Veel overlast van lijn 10

Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de 
„dwarsstraten" (Groen van Prinsteren-, Fan
nius Scholten-, van Limburg Stirum- en Van 
der Duynstraat) in de toekomst auto-vrij te 
maken. Voorlopig blijven in de ideeën van 
Piet de dwarsstraten dienen als parkeerstraat 
voor de bewóners.

Door het éénrichtingsverkeer in de „Langs- 
straten" zullen daar de parkeermogelijkhe- 
den kunnen worden uitgebreid. - 
Daarna kunnen de dwarsstraten (winkelstra
ten) met uitzondering van de 2e Nassaustraat 
voor auto-verkeer worden afgesloten.
Het is dan aan de bewoners om aan deze af
gesloten straten een nieuwe bestemming te 
geven.
Meer over deze mogelijkheden in de volgende 
wijkkrant.
De werkgroep Verkeer hoopt dat door publi- 
katie van dit nieuwe verkeersplan de diskus - 
sie over hoe het verkeer in de Staatslieden
buurt geregeld moet worden, op gang te hou
den. Reakties aan Jos van Veen, Fannius 
Scholtenstraat 76'

I. Van Hallstraat. 2. Haarlemmerweg. 3 
Nassaukade. 4. 2e Nassaustraat/Van L im 
burg Stirumstraat. 5. Van der Hoopstraat. 
6. Joan Melchior Kemperstraat. 7. Van Ho- 
gendorpplein. 8. Van Hogendorpstraat. 9. Van 
Boezelaerstraat. 10. Van Beuningenstraat. 11. 
Van Boetzelaerstraat. 10. Van Beuningenstraat
II .  Van Boetzelaerplein. 12. Eerste Keuche- 
niusstraat. 13. Van Cliffordstraat. 14. Ben- 
tinekstraat. 15. De Wttenkade. 16. Groen 
van Prinsterenstraat. 17. Fannius Scholten
straat. 18. Van Limburg Stirumstraat. 19. 
Van der Duynstraat. 20. Van Limburg Sti- 
rumplein. 21. Van Beuningenstraat. 22. De 
Wittenkade. 23. Ie Nassaustraat. 24. De W it- 
tenstraat. 25. Jacob Catskade.

FANNIUS 
SCHOLTENSTRAAT
Eind maart of begin april wordt de riolering 
in de Fannius Scholtenstraat vernieuwd. Ein
delijk zullen de bewoners daar verlost zijn 
van de voortdurende stank. Bovendien zal de 
straat aangepast worden aan een aantal wen
sen van buurtbewoners. De hoeken van de 
straten worden vergroot, er komen op d i
verse plaatsen parkeérmogelijkheden voor 
fietsen en er komen bomen, Eind februari 
krijgt u een stencil over e;n te houden v e r 
gadering hierover.

VUILK0NTAINERS
De vuilkontainers die de afgelopen maanden 
door de Reinigingsdienst in de wijk zijn ge
plaatst, blijken een enorm succes. Er wordt 
zeer veel gebruik van gemaakt. Niemand hoeft 
meer tijdens het weekend, of door de week met 
een stinkende zak huisvuil in huis te blijven 
zitten.
Maar helaas worden de kontainers ook m is
bruikt. Ze worden vaak als puin-stortbak ge
bruikt, waardoor ze al vol zitten voor iemand 
er nog een vuilnis zak-in* heeft kunnèn doen. 
Gevolg: de vuilniszakken komen er naast te 
staan waardoor de kontainer eerder bijdraagt 
tot vervuiling dan verschoning van de straat. 
Bovendien zijn de kontainers (èn de vuilnis
mannen die hem moeten legen) niet gebouwd 
op zulk zwaar afval.
Daarom: gebruik de kontainer niet a!s puin- 
bak; leg geen rommel of vuilniszakken naast 
de kontainer; als de kontainer vol is breng 
Uw vuilniszak dan naar een andere kontainer 
of laat hem nog even binnen staan tot de 
kontainer weer geleegd is (dat'legen gebeurt 
maar liefst twee keer per dagj).
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Wat wordt de bestemming van de Prinsessekerk?

WAT DOET DE BUURTGROEP
“ 'NOORDOOST PUNT?

E r staan grote veranderingen op til voor 
het deel van de buurt rond het van Hogen- 
dorpplein. Al enige tijd wordt er gepraat 
over sloop en nieuwbouw. Er zijn buurt- 
vergaderingen geweest, de gemeente is be
zig met de aankoop van de grond. Maar veel 
duidelijkheid over wat er nu precies gaat 
gebeuren en wanneer hebben de buurtbewoners 
nog niee.

Dat gaat binnenkort veranderen. De buurt- 
groep Noord-Oost-Punt gaat vanaf deze maand 
regelmatig een buurtkrantje uitgeven. Denaam 
wordt NOORD OOST NIEUWS en is speciaal 
bedoeld voor de bewoners in dit deel van dé 
buurt. Er komt vooral informatie in over de 
vernieuwing van de buurt, de plannen van de 
gemeente en de aktiviteiten van de buurtgroep.

Informatie-winkel
Ook wil de buurtgroep een winkeltje huren, 
waar bewoners terecht kunnen met vragen, 
wensen en klachten. Naar aanleiding van het 
krantje of maatregelen van de gemeente. Ook 
voor huurproblemen kan men er terecht. En 
we hopen dat de bewoners ook zullen komen 
met ideeë n en voorstellen. Als U dit leest 
is het winkeltje misschien al open. Wij zijn 
in onderhandeling over een ruimte vlakbij 
het van Hogendorpplein.

Enquete
Een derde aktiviteit van de buurtgroep zal 
een enquete zijn. We gaan de bewoners yan 
de nieuwbouw aan de de Wittenkade vragen 
naar hun ervaringen. Wat vinden ze van de 
woningen? Voldoen ze aan de wensen? Zijn 
er verbeteringen mogelijk? Hoe zijn de e r 
varingen met huursubsidie en huurgewennings - 
bijdrage? Dit is ten slotte de eerste nieuwbouw 
in de buurt en de ervaringen daarmee zijn 
belangrijk voor de rest van de buurt.

Waarom? \
De bewoners van het van Hogendorpplein en 
omgeving zien hun buurt met de dag achter
uit gaan. E r wordt gesloopt, woningep worden 
ontruimd. Maar... er wordt ook gebouwd. 
Dè buurtgroep is van mening dat de oude 
wijk niet gewoon teruggebouwd moet worden. 
E r is meer groen nodig, meer zon in de hui
zen en ga zo maar door. De buurtgroep vindt, 
dat de mening van de buurtbewoners een be
langrijk uitgangspunt moet zijn bij nieuwe 
plannen. Daarom zal de groep de bewoners 
zo goed mogelijk informeren. Via het krantje 
en de winkel moeten we tot een idee komen

wat er in de toekomst met de buurt moet 
gebeuren en hoe de bouwplannen er uit moe
ten zien.
Behalve dat er plannen moeten komen, leven 
e r ook nu al veel vragen bij de buurtbewo
ners. Zoals: wat zijn je rechten bij ontrui
ming, wat gebeurt er als de gemeente je 
huis koopt, hoe zit het met verhuiskosten? . 
Het winkeltje en de krant kunnen er voor 
zorgen dat iedere buurtbewoner goed geïnfor
meerd is en dat we samen beter kunnen op
komen voor onze belangen.

Wat is er al gebeurd?
Er is geboud aan de de Wittenkade. De eer
ste paal voor de bejaardenwoningen is de grond 
al in. Er is een buurtgroep die vindt dat we zo 
snel mogelijk een plan voor de hele buurt 
moeten hebben. De groep wil daarbij zo veel 
mogelijk bewoners betrekken. Pas daarna moet 
er gebouwd worden.
Verder is er een werkgroep van gemeente 
ambtenaren die bereid zijn mee te werken. 
E r komt een onafhankelijke deskundige die 
de buurtbewoners en de buurtgroep zal bij - 
staan. Er is al veel informatie over de buurt 
verzameld. E r is een huurspreekuur op het 
wijkcentrum, dat naar het nieuwe winkeltje 
zal verhuizen.

Wat er nog gebeuren moet!
Er moet een bestemmingsplan komen voor

de vernieuwing van de buurt. Iedere buurt
bewoner moet zijn ideeen daarover kenbaar 
maken. Alle buurtbewoners moeten samen 
beslissen over de toekomst van hun buurt, 
door hun eisen en wensen vast te leggen in 
een bestemmingsplan.
De buurtgroep Noord-Oost Punt wil daar
bij helpen. We hebben dringend mensen no
dig om de informatiekrant te schrijven, het 
winkeltje te bemannen en de inspraaK voor 
te bereiden.
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen 
met: Niko Kuyper of Bob Ruyzendaal, Witte 
Brug, de Wittenstraat 27, tel. 848672; Chris- 
tijn Trooster, De Wittenkade 105'” , tel. 
84 10 44; Freek van Kley, wijkcentrum, van 
Hallstraat 81, tel. 82 11 33.

Wordt 1e 
Hugo de Groot 
autovrii?
Op dinsdag 13 januari heeft de werkgroep 
verkeer samen met Hufré-kwartier een v e r 

gadering georganiseerd over de le  Hugo de 
Grootstraat. Door de renovatie van de hui
zen aan de Zaagmolenstraat is het mogelijk 
subsidie aan te vragen voor de verbetering 
van de woonomgeving daar. De mensen van 
de gemeente hebben toen voorgesteld om dat. 
geld te besteden aan de le Hugo de Groot
straat.

Deze straat ligt namelijk wat centraler in 
de buurt, heeft een betere bezonning en het 
past beter in het verkeers circulatie-plan om 
de le  Hugo de Grootstraat auto-vrij te ma
ken. De verkeersgroep vond dit een goed 
idee en ook op de vergadering van 13 januari 
gingen de aanwezigen er mee akkoord.

Op deze vergadering waren ongeveer 2U buurt
bewoners aanwezig. Nadat de heer van de 
Hare de vergadering had geopend, kwamen 
er eerst wat negatieve reakties uit de zaal: 
"Ik  wil geen bal door de ramen” , "D e  kin
deren uit de hele buurt komen op zo'n speel
straat a f ,  "W aar moet ik met mijn auto 
blijven?”

Er is toen uitgelegd dat er best we. voor
zieningen te treffen zi in waardoor al deze 
eventuele ongemakken zijn te voorkomen.
En door het invoeren van eenrichtingsverkeer 
in de buurt, zou er meer parkeergelegenheid 
komen. Auto-bezitters in de le  Hugo de Groot 
kunnen dan hun auto gemakkelijk om de hoek 
kwijt.

Een meneer stelde voor om van de Romöout 
Hoogerbeetstraat een doodlopende straat te 
maken. De melkman wilde dat de le  Hugo 
de Groot toegankelijk bleef voor laden en los-, 
sen. Andere geiuiucn: er moet een andere 
mentaliteit komen onder buurtbewoners en weg
gebruikers; éénrichtingsverkeer; gebruik van 
de binnenplaats van de gemeentewoningen als 
speelplaats voor kleine kinderen; er moet 
een straat-agent komen; optreden tegen fout- 
parkeren; steun de vereniging kinderopvang; 
vuilkontainers in de straat; parkeerplaatsen 
voor fietsers

Tenslotte is men het er over eens geworden 
dat het stukje straat tussen de Fred. Hendrik
straat en Rombout Hoogerbeets als eerste 
gedeelte auto-vrij gemaakt moet worden. Er 
s een werkgroep gevormd voor verder buurt - 

overleg. Kontakt-adres: Frits Brouwer, Gillis 
van Ledenberchstraat 113” .

Ingezonden brief:

HUT MOET DLtJVEN
Beste buurtbewoners ,
Wij zijn een groep jongens die nogal vaak 
in het Westerpark zitten, o.a. Henk, Willem 
(leider), Rudi, Rob, Tonnie, André en Richard. 
Doordat we ons verveelden, zijn we een hut 
gaan bouwen in het park. Dit lukte wel, maar 
hij werd tot vier keer toe afgebroken door 
de gemeente. Nu hebben we voor de vijfde 
maal een hut gebouwd, en we hopen dat hij 
nu blijft staan. De mensen in het park hebben 
echt geen last van ons. Mooier nog: ze moe
digen ons steeds aan. Laten we hopen dat 
de afdeling publieke werken het deze keer 
door de vingers ziet.
Hoogachtend, Rudi, Willem,Henk,Rob,Tonnie, 
André en Richard.

Zoals u misschien al weet wordt de P rin - 
sesse-kerk aan de Van Hallstraat binnen
kort niet meer gebruikt voor kerkdiensten. 
In een bestemmingsplan van 1934 staat dat 
de plaats waar de kerk gebouwd is een z.g. 
„sociaal-kulturele”  bestemming heeft. Dat 
betekent dat er alleen een kerk mag staan, 
een buurthuis, een gezondheidscentrum of 
iets dergelijks.
De Hervormde Gemeente, de eigenaar van 
de kerk, vraagt er erg veel geld voor. De 
gemeente Amsterdam wil de kerk waarschijn
lijk wel kopen, maar dan willen ze wel we
ten wat er mee moet gebeuren.
Wat voor soort buurt-voorziening is in onze 
wijk nodig?
Moet de kerk gesloopt worden om een nieuw 
gebouw neer te zetten of moet de kerk ver
bouwd worden?
Dat soort vragen moeten eerst beantwoord- 
worden.
De dienst Stadsontwikkeling van de gemeen
te is bezig om uit te zoeken aan wat voor 
soort voorziening in onze wijk behoefte is. 
De dienst zal over enige weken een verga
dering uitschrijven waarop allerlei belangen
groepen uit de'wijk hun mening kunnen geven. 
Een aantal buurtbewoners en aktiegroepen 
vinden dat ook individuele buurtbewoners de 
kans moeten krijgen om met plannen te ko
men voor de bestemming van de kerk.
Ze organiseren op 7 februari op verschil
lende plaatsen in de Staatslieden en Hugo de 
Grootbuurt feestelijke aktiviteiten met mu
ziek, clowns, tentjes met pannekoeken.
U kunt dan uw ideeën kwijt en u kunt zich 
opgeven voor de groep tot behoud van de 
Prinsesse-kerk.
De aktiviteiten vinden plaats: Van Limburg 
Stirumplein/straat, Van Hogendorpstraat, 2e 
Nassaustraat, Hugo de Grootplein en bij de 
Prinsessekerk.
Zorg dat de gemeente de kerk koopt en voor
kom dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. 
We willen op die plek een goede buurtvoor
ziening en geen hotel, kantoor, bank, winkel
centrum of parkeergarage.

Ruimte voor een nieuwe buurtvoorziening.
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Oversteek 
van Hallstraat 
wordt 
verbeterd
Zoals U weet is begin december de van Hall
straat enkele malen afgezet om nog WEER eens 
aan de gemeente duidelijk te maken datdeze 
straat onmiddellijk veilig gemaakt moet wor
den. Inmiddels zijn de volgende toezeggingen 
gedaan: bij de le  Keucheniusstraat worden de 
vluchtheuvels verlengd en verhoogd en twee 
straathoeken worden verbreed; bij de van Ho
gendorpstraat worden de vluchtheuvels ook 
verbreed. De±e verbeteringen zouden in ja 
nuari al worden uitgevoerd. Dus: als deze 
krant verschijnt, moet het klaar zijn. Als er 
dan nog niks gebeurd is, krijgt U een sten
cil in de bus met de datum van een nieuwe 
vergadering waarop we ons op nadere ak- 
ties zullen beraden.
Inmiddels heeft de verkeerskommissie van 
de gemeenteraad beslist, dat de van Hall
straat niet 'urgent genoeg is om er NU ver
keerslichten te plaatsen.
Er is in velband hiermee voor de van Hall
straat een werkgroep opgericht waarin ambte
naren en buurtbewoners plannen op lange 
termijn gaan maken.
De Verkeerswerkgroep. Kontakt: Jos van Veen, 
Fannius Scholtenstraat 76'.

P.S. Deze lente moeten er voetgangerslich
ten komen op de Haarlemmerweg bij de ingang 
van het Westerpark. De werkgroep heeft eind 
januari weer een brief gestuurd naar wet
houder Treuman om hierop aan te dringen.

HUURSPREEKUUR
Advies over woon- en huur zaken wordt op 
drie plaatsen in de buurt gegeven: 
WIJKCENTRUM: elke dinsdagavond van 7 tot 
8; van Hallstraat 81, tel. 82 11 33 
TREFPUNT: elke woensdagochtend van 11- 
tot 12, elke woensdagavond van half 8 tot 
half 9; 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 84 24 73 
( l e  verdieping bij Nora Brouwer)
CPN: elke woensdagavond van half 8 tot 9, 
van der Hoops traat 43.

CARNAVAL IN 
DE STAATSLIEDENBUURT
Sinds 25 februari 1974 heeft onze buurt zijn 
eigen karnavalsvereniging, genaamd de Narren. 
Misschien heeft U er vorig jaar in deze krant 
iets over gelezen. Elk jaar organiseert de 
vereniging een groots carnavalsfeest. Vo
rig  jaar hebben we enkele mensen moeten 
teleurstellen, omdat de zaalvol was. Jammer.

NOG GEEN INSCHRIJVING 
VOOR 
BEJAARDENWONINGEN
Veel mensen hebben de afgelopen maand kon
takt opgenomen met het wijkcentrum om zich 
te laten inschrijven voor de bejaardenwo- 
ningen die worden gebouwd aan de de Witten- 
kade. Al die mensen zijn helaas weer te 
leurgesteld naar huis gtegaan. Er kan name
lijk voorlopig niemand ingeschreven worden. 
Daartoe moet eerst overleg plaats vinden 
tussen de dienst Herhuisvesting en de Cen
trale Registratie voor Bejaarden. Herhuis
vesting heeft namelijk een aantal normen 
voor toewijzing en ook de Centrale Registra
tie heeft het een en ander over toewijzing 
te vertellen. Dit overleg moet nog starten. 
Maar zo gauw de inschrijdatum bekend is 
en de normen, dan zult U dat in de WIJK
KRANT kunnen lezen.

JORDANEZEN IN ONZE WIJK

Ook het Jordaankabaret werKte mee aan de feestelijkheden rond de eerste 
paal voor het voorzieningencentrum/bejaardenkomplex. Op 22 januari traden 
ze op in het gebouw van Westerkwartier aan het van Beuningenplein.

want ze nebben een grandioos festijn gemist. 
Voor het feest van dit jaar zijn nog enkele 
kaarten verkrijgbaar. Dus heeft U interesse, 
aarzel dan niet en geef U snel op bij G errit 
van Leeuwen, cafetaria de Drie Anna's in 
de le  Keucheniusstraat. Datum: 28 februari, 
aanvang 8 uur; plaats: zaal Chris Kok, van 
Hogendorpstra at.

Mededelingen
Wijkraad
Mensen die mee wiTlen werken en mee willen 
denken aan allerlei akties en aktiviteiten in de 
wijk kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m vrijdag in
formatie krijgen op het wijkcentrum van Hall
straat 81, tel: 82 11 33 óf
- op maandag 12 januari om 8 uur 's avonds 
op de wijkraadsvergadering komen. Daar kunt 
U andere aktieve buurtbewoners ontmoeten ea 
U opgeven voor een van de werkgroepen in de 
wijk. De plaats: Het zaaltje naast de Prin - 
sessekerk, van Hallstr. -118.

Sociaal raadsman
Elke maandag,donderaagen vrijaag van9 tot 12 
uur kunt U terecht op het spreekuur van de 
sociaal raadsman. Voor hen die overdag niet 
kunnen houdt hij spreekuur op maandagavond 
van half zeven tot acht. Adres: van Hall
straat 81. Tel. 840230 (na 2 uur). In de Hugo 
de Grootbuurt houdt de sociaal raadsvrouw 
spreekuur in het gebouw in het Bilderdijk- 
park t/o nummer 5. De tijden: elke maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12uur.

Geestelijk raadsman
Wie betioette heeft aan een gesprek over gees
telijke problemen kan sinds 1 januari elke 
vrijdagmiddag terecht açı het wijkcentrum, van 
Hallstraat 81, tussen half vier en half vijf 
houdt daar een geestelijk welzijnswerker van 
een van de kerken o f van het Humanisties 
Verbond spreekuur.

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
Intormatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dingdag, 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. 85 56 76.
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Wat komt er in de toekomst achter deze poort?

WAT DOEN WE 
METHET 

SCHIPPERSINTERNAAT?
Het gebouw van het voormalige schippersin- 
ternaat aan de van Hallstraat staat leeg. Dat 
is al een tijdje zo. De afdeling onderwijs van 
de gemeente heeft geen belangstelling voor 
het gebouw. Kennelijk is het gebouw niet meer 
als s chool te gebruiken.
Maar wat moet er wel met het gebouw gebeu
ren? Er zijn allerlei suggesties gedaan, zoals: 
laat er buitenlandse werknemers in wonen, of 
gebruik het voor jongeren-huisvesting, of maak' 
er ateliers van voor kunstenaars.
Die eerste twee suggesties kunnen niet door
gaan: het pand is afgekeurd voor bewoning. A te

liers ervan maKen zou wel mogelijk zijn. Ook 
wordt er gedacht aan vergader- en speel 
ruimtes voor de buurt. Juist rond het van 
Beuningenplein is daar grote behoefte aan, z e 
ker als over een tijdje het buurthuis Ons 
Huis dicht moet voor renovatie. De huurders - 
vereniging rond het van Beuningenplein zal 
binnenkort een enquete organiseren over wat 
er met het binnenterrein moet gebeuren van het 
blok gerenoveerde woningen waarin het in ter
naat ligt. De bedoeling is dat bij die enquete 
de buurtbewoners ook gevraagd zal worden 
naar suggesties voor de bestemming van het 
schippersinternaat. Denkt U er eens over na.


