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WEIGERDE
HUURVERHOGING!

In februari zijn al bij veel mensen de aan
zeggingen binnengekomen waarin de huur
verhoging per 1 april a.s. aangekondigd wordt. 
Maar... moet U deze niet-verplichte huurver
hoging van ten hoogste 8 % betalen? In de 
meeste gevallen zal het antwoord zijn: NEEI, 
weiger de huurverhoging.

Waarom weigeren?
Vele woningen voldoen immers allang niet 
meer aan de eisen die tegenwoordig aan een 
woning worden gesteld. Zo dient de huur
verhoging er enkel maar voor om de por

temonnee van de eigenaar te spekken; een 
eigenaar die zijn woning dan enkel maar 
gebruikt om er zo veel mogelijk winst uit 
te halen en nietom te zorgen dat de bewoner 
er prettig kan leven. In die gevallen is een 
huurverhogng niet rechtvaardig. Je gaat toch 
ook niet meer geld betalen voor een brood 
dat in elkaar gezakt en beschimmeld is! 
Daarom zullen er in de wijk akties gevoerd 
worden tegen de huurverhoging, die tegelijk 
een verdere aantasting is van de koopkracht. 
Door die akties zal ook nog eens de aan~ 
dacht worden gevestigd op de slechte woon

toestand in de wijk. Een toestand die alleen 
verbeterd kan worden als een daadwerkelijke 
vernieuwing van de wijk op gang gebracht 
kan worden.
Een aantal groepen in de wijk zullen aan 
deze akties meewerken: de buurtgroep Noord - 
Oost, de werkgroep woon- en huurzaken en 
het huurderskommitee Hugo de Groot/Fred. 
Hendrik buurt. Vorige maand heeft U al een 
pamflet in de bus gehad over de huurver
hoging. Deze maand zullen de groepen via 
marktkramen op verschillende plaatsen in 
de buurt en via andere aktiviteiten infor
matie verschaffen over het hoe en waarom 
van het weigeren van huurverhoging.
Op pagina vier van deze WIJKKRANT kunt 
U lezen in welke gevallen (de meestel) en 
hoe U de huurverhoging kunt weigeren. Wilt 
U aanvnjllende informatie, kom dan naar een 
van de drie huurspreekuren in onze wijk. 
Als het enigszins kan. möet U de huurver
hoging weigeren, want alleen als we ons 
massaal tegen de huurverhoging verzetten, 
laten we zien dat deze nieuwe aanslag op 
onze portemonnee voor onze wijk volslagen 
onrechtvaardig is, en dat snel stadsherstel 
bittere noodzaak is.

HUURVERHOGING

HANDTEKENINGENACTIE 
HUGO DE GROOT/ 
FREDERIK HENDRIKRUURT
Het afgelopen jaar is er in de Hugo de Groot/ 
Frederik Hendr. buurt een handtekeningen- 
aktie gehouden onder de eisen:

- huurbevriezing voor onze buurt
- verscherping van het aanschrijvingsbeleid, 

geen verdergaande huurverhogingen door
het nieuwe.

Deze handtekeningen worden 2 maart a.s. 
overhandigd aan het Ministerie van Volks 
huisvesting.

Dat de overhandiging van de handtekeningen 
zo Iaat plaats vind, heeft de volgende reden:
- Na het afsluiten van de handtekeningenak 
tie heeft het huurcomite Hugo de Groot/ 
Fred. Hendrikbuurt schriftelijk conta 1  ge 
zocht met wethouder Kuijper om adhesie te 
verkrijgen met onze eisen en met staats 
secretaris van Dam om een gesprek met 
hem over onze eisen aan te vragen. Zowel 
het antwoord van Kuijper als dat van van 
Dam heeft lang op zich laten wa hten.
Met wethouder Kuijper hebben we nu een 
gesprek op de 20ste februari. Dus als U 
deze wijkkrant in handen krijgt dan is de 
uitslag al bekend.
Van staatssecretaris van Dam kregen we 
pas antwoord nadat we zijn secretaresse op
gebeld hadden. Het antwoord was nogal te • 
leurstellend. Van Dam achtte hei niet nood
zakelijk om ons te ontvangen. Er is immers 
al een wet waarin alles geregeld is? En op 
het argument dat er een loonmatiging is en 
dat door de stijgende sociale lasten de men
sen er netto eerder op ac hter - dan vooruit 
gaan. antwoordde de heer Samson, een hoge 
ambtenaar van van Dam. ons dat dat «een 
zaak voor van Dam is.
Hierbij laten wij het echter niet zitten. De 
huizen zijn in onze buurt geen cent huur
verhoging waard en de koopkracht is al ge 
noeg aangetast. Een verdere lasten verzwa 
ring is ontoelaatbaar.
Het ergste nog wel is dat de huurverhoging 
een lastenverzwaring is die door de regering 
direct tegengehouden kan worden. De rege
ring maakt zich nu echter schuldii' aan een 
grote aanslag op onze beurs. En ciit alleen 
maar ten bate van huiseigenaren, die \eelal 
niks doen om de huizen goed te onderhouden. 
Nog steeds is onze eis: huurhevriezing voor 
onze huurt.

DEN HAAG
dinsdag 2 maart gaan we dus naar Den Haag 
om onze handtekeningen demonstratief te over 
han^igen.

Het huurcomite wil zodoende iedere twijfel 
wegnemen over de vastbeslotenheid om door 
te gaan tot hun eis is ingewilligd. Dat we niet 

alleen staan in onze eis is niet alleen bewe
gen door de 8 0 0  
h a n d t e k e n in g e n  d i e  w e  h e b b e n  opgehaald. Ook andere huurcomitees, het 
Nederlandse Verbond van Huurdersorganisa- 
ties, de C.P.N. en delen van de P.v.d.A. heb

ben laten blijken tegen de huurverhogingen te 
zijn. En ook het N.V.V. en het N.K.V. willen 
geen verdergaande huurverhogingen zolang de 
loonmateging er is.

Als U ook mee wilt naar Den Haag kunt U in 
het buurthuis het Trefpunt en bij Yvonne Jans
sen, 3e Hugo de Grootstraat 16 hs., een kaart 
kopen voor de bus waarmee we naar Den llaag 
gaan.

Het huurcomite Hugo de Groot/ 
Fred. Hendrikbuurt.

Aktie
rond Westerpark was succes
De handtekeningenaktie rond het Westerpark 
en de Overbraker Binnenpolder is een groot 
succes geweest in onze wijk. In het totaal 
zijn 1530 handtekeningen opgehaaldl En dat, 

terwijl er maar een week de tijd voor was. 
Dit resultaat is met name te danken aan de 
inzet van de van Bosse school, die 639 hand 
tekeningen ophaalde, en de Bentinckschool, 
die met 590 handtekeningen ook een beste 
beurt maakte. Daarnaast hebben meege
werkt: de 7aagmolen, Buurthuis De Reiger, 
De Witte Brug, de Nassaukerk. de peuter 
speelzalen en de werkgroep Westerstaatsman. 
De aktie heeft voorlopig nog niet kunnen 
verhinderen dat de burgemeester en wet
houders van Amsterdam gezwicht zijn voor 
de eis van een aantal wijkcentra en andere 
organisaties. Die eis luidde: bestudeer eerst 
ons alternatieve plan voor de nieuwe, spoor
baan naar de Hemtunnel. voordat je misschien 
nodeloos de Overbraker Binnenpolder aantast. 
B&W hebben deze eis helaas afgewezen.Ze 
zijn bang dat daarmee zo veel tijd verloren 
gaat. dat de regering het geld voor de Hem- 
spoortunnellijn intrekt.
Of de wijkcentra en andere organisaties rond 
de polder nog verdere akties van plan zijn, 
was bij het drukken van dit nummer nog niet 
bekend.

Vanuit onze wijk zal in ieder geval worden 
aangedrongen op uitbreiding van het Wester
park op het terrein van de gasfabriek. We 
willen daar zeker geen tramremise, zoals 
nu in de pen zit. Een uitbreiding Van het 
park zou wel de minste prijs zijn die de ge
meente zal moeten betalen voor de aantas
ting van de Overbraker Binnenpolders.

Buurthuis
Brug

mag niet 
ver(k)rotten
Als er een buurthuis slecht aan toe is in 
onze wijk, dan is het de Witte Brug in de 
Wittenstraat. Al jaren vechten de mensen 
die in het buurthuis werken samen met de 

bezoekers voor een grondige verbouwing van 
het gebouw.

Wil een buurthuis iets voor de bewoners in 
een buurt betekenen, zal het er minstens 
een beetje goed uit moeten zien. Wie gaat 
er nou voor zijn plezier naar een gebouw waar 
van alles en nog wat aan mankeert?

De meest belangrijke voorzieningen die zeer 
dringenr' aangebracht moeten worden, zijn: 
goede toiletten, ook voor de peuters; goede 
verwarming door het hele gebouw, zodat je 
geen verkoudheid oploopt wanneer je je neus 
buiten een van de lokalen steekt; aangena
mere. kleinere vertrekken in plaats van al 
die grote, kille lokalen; betere voorzienin 
gen tegen de geluidshinder; ten slotte een 
brandtrap vanuit de taveerne, dal is onze 
barzaal, zodat ook dat lokaal aan de brand 
voorschriften voldoet.

De gemeente, die eigenaar van het gebouw 
is, heeft de laatste jaren het noodzakelijke 
onderhoud uitgesteld omdat er toch gereno
veerd zou worden.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant verschijnt maandelijks in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktie:
Karei van Hoof (koördinator)
Henk Vermeulen 
Nora Brouwer 
Yvonne Janssen 
Matt de li Haye
Wim Stevenhagen (tekeningen + lay out)
Hans Siebeling (foto's)
Redaktieadres: van Hallstraat 81.
Artikelen en mededelingen dienen voor tŞ 
jnaa«—te zijn ingeleverd. Ook ingezonden 
brieven zijn welkoml
Deze krant wordt in de eerste week van elke 
maand bezorgd. Klachten over de bezorging 
doorgeven aan het wijkcentrum, tel. 821133. 
Oplage: 13.000 exemplaren.
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INFORMATIEWINKELTJE 
GEKRAAKT
De buurtgroep Noord-Oost (toen nog werk
groep wijkverbetering) heeft al meer dan 
een jaar geleden de belofte gekregen van 
Lammers dat Grondbedrijf voor ons een win
keltje zou huren of zou kopen. Talloze ma
len hebben we leegstaande winkeltjes door
gegeven aan die gemeentedienst. Zonder re
sultaat.
Ten einde raad hebben de mensen van de 
buurtgroep Noord-Oost-Punt het huisje van 

van Beuningenstraat 16 gekraakt, om daar 
te starten met het informatiewinkeltje. We 
hebben de gemeente op de hoogte gesteld, via 
de heer De Graaf van bestuurskontakten. Hij 
had er wel begrip voor. Het is echter wel 
de vraag hoe lang we daar kunnen blijven 
zitten. We zullen dus miniem opknappen en 
er niet veel geld in stoppen. Wie ons kan 
helpen is hartelijk welkom. De vloeren moe- 

ten  e r inge legd . D e  keuken  w eer in  o rde  
gemaakt. Enkele 2e hands spulletjes zijn wel
kom zoals: geiser, gasstelletje, gaskachel. 
Tot ziens in het winkeltje.

Het ziet er naar uit dat er te lang gewacht 
wordt. Door het achterstallig onderhoud wordt 
een verbouwing zo duur. dat je bijna even
goed een nieuw gebouw kunt neerzetten.

Dat betekent dat als er niets tegen gedaan 
wordt, de verbouwing niet door zal gaan 
en de werkers en bezoekers van het buurt

huis het gebouw moeten blijven gebruiken 
tot het volledig is uitgeleefd.
Dat heet nou verkrottingl 
Hetzelfde gebeurt natuurlijk met heel veel 
woningen in de Staatsliedenbuurt: de huis
baas belooft jaar in jaar uit verbeteringen, 
doet niks, zodat liet uiteindelijk te duur wordt 
om te gaan renoveren.

Ondertussen betalen we de huur maar doorj
F.n de huisbaas van de Witte Brug is de ge
meentel!

Toch willen we niet langer aan het lijntje 
gehouden worden. We willen nu in zo kort 
mogelijke tijd een beslissing over onze aan
vraag voor de verbouwing.
Hiervoor hebben we de steun nodig van alle 
gebruikers van ons buurthuis.

Met een handtekeningenaktie kunnen we dui
delijk maken voorhoeveel mensen ons buurt
huis en de aktiviteiten die daar plaats vin

den, nodig zijn. Iedereen die de Witte Brug 

wil steunen, kan zijn handtekening zetten in 
de Witte Brug zelf of in het wijkcentrum. 
Kom langs, want het buurthuis heeft Uw steun 
nodig.

Buurthu is D e  W itte  B rug is e r a l ja ren  s lecht aan toe.



Eenrichtingverkeer in de Roınbout Hoger- 

beetsstraat en de Gilles van Ledenberdı 
straat, waardoor wordt voorkomen, da! de 
ze straten als'"sluiproute" gaan dienen voor 
autoverkeer, dat de Frederik Hendrikstraat 

wil ver mi den.

Verkeerslichten op de Nassa-ukade hij de 
kruising Frederik Hendrikplantsoen f mogelijk 
nog dit jaar) en verkeerslichten op de Haar 
lemmerweg bij de ingang van de Van Hall 
straat zullen wat de laatste betreft, behalve 
voor de veiligheid ook zodanig kunnen wor
den opgesteld, dat door een korte groenfase 
van het licht voor rechtsaf, het ininder aan
trekkelijk is om de Van Hallstraat in le slaan,

WAT IS FR VERDER MOGELIJK EN WEN 
SELIJK?

Het met bomen beplante binnenterrein van 
de rotonde kan een betere recreatieve be 
stemming krigen, bijvoorbeeld een water 
fontein zoals op het Frederiksplein elders 
in de stad. Het noordelijk gedeelte van liet 
plantsoen met z'n zandbak, z’n overdekte 
kaarttafeltjes en grasgazon kan door jong 

en oud veilig worden bereikt.

Wenselijk lijkt het dat dit parkgedeelte niet 
toegankelijk is voor viervoeters om re 
voorkomen, dat blote kindervoetjes bevuild 

worden met poep.

Het zuidelijk gedeelte van het plantsoen met 
z'n ruimte voor balspel kan door voetbal 
lustigen en de leerlingen van aangrenzende 
school worden gebruikt. Eveneens ireschikt 
voor dartelende honden. Het parkeren zal 
bij eenrichtingverkeer schuin kunnen gebeu 
ren waardoor de benodigde parkeerruimte 

70 goed mogelijk wordt benut.
Bent u als bewotier van dit gedeelte van de 
buurt geinteresseerd in vergroting van de 
leefbaarheidsmogelijkheden geeft u dan blijk

2000

VERKEERSPLEIN ROND 
PLANTSOEN

De werkgroep Verkeer heelt een plan ont 
worpen voor het verkeer rond het Fred. 
Hendrik Plantsoen. Doel is: veilige bereik 
baarheid van het plantsoen; vlotte doorstro 
ming van het auto-verkeer en: alleen nood 

zakelijk verkeer in de van Hallstraat.

HOE KUN JE DAT DOEL BEREIKEN?

Samenvoeging van de met bomen beplante 
rotonde, waar lijn 3 rondrijdt, met het noor
delijk gedeelte van het Frederik Hendrik 
plantsoen, zodat het autoverkeer komende 
van de Nassaukade in de richting van de 
rotonde niet meer rondom, doch voor langs 

de rotonde gaat. Rechtsaf lahgs het Fre
derik Hendrikplantsoen is voor ditzelfde auto

verkeer niet meer rnogelijk.

Het verkeer voor de richting Amaliastraat, 

Gerard S haepstraat, Fagelstraat en om 
geving gaat bij de ingang van de Kostver- 

lorenstraat rechtsaf.

van het willen meedenken door te reageren 
bij de werkgroep verkeer van het wijkcen 
trum, telefoon 821133-, van Hallstraat 81,

MAAK EENS EEN
STR AATTEGELTUINT JE!lNTJE'
U zou dit jaar eens een --iraattegeltuint je kun 
nen gaan maken. IJet is eigenlijk erg --iinpel: 
u haalt een paar tegels tegen de gevel van 
uw huis weg, zet er wat groen voor in de 
plaats en klaar is kees*
Maar: Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat 

er aeen stoep voor uw huis overblijft. 
De ondergrondse kabels mogen geen 
hinder krijgen van de aanplant in uw 
tuintje. Lang niet alle groen is geschikt 

voor uw straattegeltuintje.

Waarom een straattegeltuintje? Omdat een

leefbare stad zonder groen niet denkbaar is. 
Er staan natuurlijk zo her en der wel wat

bomen maar er is nooit groen genoeg. Bo
vendien staat een bloeiende plant, bloem of 
struik bij uw deur ontzettend gezellig. Het 
is gewoon een mooie kans om zelf wat ple
zier aan het groen te beleven en bovendien 
mee te helpen de straat en de stad te "ve r
sieren".

De stoep moet natuurlijk wel blijven. U mag 
daarom niet meer dan een hoogstens ander
halve tegel weghalen. En ook niet meer dan 
een drietal naast elkaar. De tegels moet 
u wel bewaren, want bij opheffing van uw 
tuintje moeten ze er weer in. Maar dat hoeft 
geen probleem te zijn. U zet ze rechtop op 
zijn kant n de grond als afscheiding van 
uw tuintje.

Let u wel op met het graven voor het plan
ten dat u niet in de knoei komt met kabels 
en leidingen, want de kosten zijn voor u en 
dat is niet zo leuk.
Zoals we al zeiden niet alle groen is ge
schikt. We zullen een paar voorbeelden ge
ven van bloemen en planten, die wel goed 
te gebpuiken zijn. Waagt wel even na wan
neer u ze het best kunt planten of zaaien. 
Voorjaarsbloemen: Meizoentje, Muurbloem 
(Cheiranhuns). Vergeet mij niet. Viooltje, Sleu
telbloem.

Zomerbloemen: Ijzerkruid, Fuchsia, Zonne- 
roosje. Eenjarige stokroos, 7onnebloem, Bal
semien. Vingerhoedskruid, Lathirus, Winde, 
Begonia, Margriet. Bladcineraria, Dahlia, V lij
tig Liesje, Lobelia. Geranium. Petunia, Sal
via, Afrikanen. Aster, Goudsbloem, Koren
bloem. Kamille, Klaproos. Strobloem, Dui
zendschoon.
Klimplanten: Bosrank (Clematis)-Half in de 
zon- . Klimop schaduw . Klimmende horten - 
sia-schaduw-, Kamperfoelie-half schaduw-, 
Wilde wingerd- zon of schaduw-. Bruidsslui
er. Vuurdoorn. Klimroos, Blauwe regen. 
Dwergmispel. deze laatsten vragen allemaal 
een /onnig plekje.

De anti-kraakwet van Van Agt:

PRESENTJE VOOR HUISEIGENAREN

Vraagt u ook wel even naar de groeihooete.
zodat u niet voor verrassingen komt te staan 
met planten die uw hele raam gaan over
woekeren of die juist helemaal niet omhoog 
willen komen, terwijl u hem daarvoor ge
kocht had.
We wensen u veel plezier met uw aanplant 
en hopen er in de naaste toekomst samen 
met u van mee te kunnen genieten.

BAP
maakt de buurt groen
Dit jaar bestaat Bap Bloemenservice in de 
2e Hugo de Grootstraat 35 jaar.

Als dank voor het vertrouwen dat de buurt
bewoners in hetn hebben gesteld, wilde bloe
mist Bap de buurt een aandenken geven aan 
het lustrum van zi>n zaak.

Daarom biedt hij de bewoners in de omge
ving van zijn zaak een boompje aan dat te
gen de gevel van hun huis geplaatst kan wor
den. Straattegeltuintjes dus.
Dit aanbod is bedoeld voor bewoners in het 
gebied tussen de Nassaukade, Kostverloren- 
en Hugo de Groot-kade.

Bewoners die voor zo'n boompje belangstel
ling hebben, kunnen hun naam en adres zon
der enige verplichting bij Bap opgeven, 2e 
Hugo de Grootstraat 28.

Een van de medewerkers van de heer Bap 
zal advies geven bij het planten van de boom
pjes. Maar daarnaast zijn ook een paar v rij
willigers nodig. Wie wil helpen, kan zich 
ook bij de firma Bap opgeven, of bij de heer 
Speyer, van Oldenbarneveldtstraat 98'.
We hopen dat zoveel mogelijk bewoners zul
len reageren zodat de buurt de komende len
te er groen bij zal staan. Bewoners in an
dere delen van de buurt zullen hun eigen 
tegeltuintje moeten aanleggen. Dat hoeft niet 
veel geld te kosten. Advies kunt U krijgen 
van alle bloemisten in de buurt. Op deze 
pagina vindt U alvast een paar suggesties.

In de van Houweningenstraat wonen 15 men - 
sen in şnige gekraakte woningen. In heel Am 
sterdam zijn dat ongeveer 5000 mensen, die 
in gekraakte huizen wonen. Sinds een paar 
jaar is wonen in een gekraakt huis gewoner 
geworden. In het begin kwam daar politie 
aan te pas met overvalwagens en zo en werd 
gr onmiddellijk proces verbaal tegen je op 
gemaakt wegens huisvredebreuk. Tot de He
ren van de Hoge Raad eens goed in het wet ■ 
boek keken en zagen dat niet de kraker huis 
vredebreuk pleegde, maar dat de politie die 
hem eruit zetten de huisvrede van de kraker 
verstoorde.
Toen werd het moeilijker om een kraker uit 
zijn huis te zetten. Huiseigenaren die eerst 
woningen gewoon lieten verkrotten gingen ze 

nu ook vaal onbewoonbaar maken om te voor
komen dat ze gekraakt zouden worden. Als een 
huis leegkwam werden vaak de vloeren eruit 
geslagen en de ramen dichtgetimmerd. Toen 
dichttimmeren niet afdoende bleek gingen som
migen zelfs over tot di chtmetselenl Dat zulke 
huizen toch gekraakt worden bewijst wel hoe 

groot de woningnood is. Ten slotte ga je niet 
Voor niets in een half afgebroken krot wonen.

Waar wonen
Voordat je 'urgent' bent moet je als alleen
staande wachten rot je 25 bent. Tot dan moet 
je maar bij je ouders blijven inwonen. Als 
je met z’n tweeen bent moet je eerste een 
jaar samengewoond hebben om ’urgent" te 
worden. Ik vraag al een hele tijd aan ieder
een waar je dat ene jaar dan moet wonen, 
voordat je op de wachtlijst voor een woning 
mag; maar niemand kan me dar vertellen, 
nogal logies! En als je dan 'urgent' bent kun 
je nog rustieg drie jaar wachten; of voor hon
derden guldens per maand in 'de vrij sektor' 
gaan wonen.

Kraken is dus goed voor de mensen die w il
len wonen. Maar het is ook goed voor de 
buurt. Leegstaande huizen verkrotten lang
zaam maar zeker. Het wordt er steeds vie
zer. totdat er op een gegeven moment rat 
ten wonen in plaats van mensen. Geen leuk 
gezicht in de straat. En als het even kan 

wordt er 's zomers in gekampeerd door on
geregelde bezoekers uit verre landen, die hier 
hun vakantie doorbrengen.
Als die huizen dan gekraakt en opgeknapt 
worden, dan is dat een goede oplossing. Dat 
zagen ze bij de overheid een paar jaar ge
leden ook wel in. En ze deden dan ook wat 
vage beloften: Dat als er ooit een antikraak- 
wet zou komen, dit gekoppeld zo u worden 
aan een beter huisvestigingsbeleid. Maar wat 
gebeurt er in werkelijkheid? Huizen worden 
'bewoond' doordat de huiseigenaar doet alsof 
en gordijnen ophangt, of ze worden half ge
sloopt. In elk geval spekuleren die eigenaren 
nog steeds liever met de grond waarop die 
hui/en staan, dan dat ze die laten bewonen. 
De overheid houdt ze niet tegen en een kan 
toor brengt immers veel meer geld op dan 
een woonhuis.

Geen anti-kraakwet
Tegen het leegstaan van huizen is niets ge
daan. Maar van Agt komt nu wel met zijn 
anti kraakwet, die de politie ruime bevoegd
heden geeft om je uit je huis te zetten, ook 
als je er al jarenlang woont. En een boete 
van f 200 krijg je nog toe ook! Dit betekent 
niets anders, dan dat van Agt kiest voor de 
belangen van de huiseigenaren en de krakers 
op grore schaal op straat wil gaan zetten. 
Maar zover is het nog nietl Die wet is nog 
niet aangenomen (in mei wordt hij waar
schijnlijk in de kamer behandeld). Maar we 
laten ons niet kisten. We blijven wonen waar

T w ee  k raakpand en  in de  
V an  H o uw eningenstraat.

we wonen. Die wet moet worden tegengehou
den! Want door die wet kunnen een heleboel 
mensen niet meer wonen en kunnen huiseige
naren weer vrijer met hun grond spekuleren 

en de huizen verwaarlozen. Maar dat gaat 
natuurlijk allemaal niet vanzelf. Je moet niet 
in je eentje wachten op een deurwaarder want 
dan is het te laat. Samen met anderen kun 
je iets doen. Er zijn al verschillende groe
pen bezig.
Neem eens kontakt op: Krakerskollektief, v. 
Houweningen -A. A. P ., v. Hogendorpstr. 124; 
tel. 228914.
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Alweer ’n brief:

OPROEP VOOR BEJAARDEN 
DIE ALLEEN ZIJN
Vooral de avonden schijnen voor deze mensen 
zeer eenzaam te zijn.
Ook mevrouw Koster lijdt in de avonduren aan 
deze kwaal, daarom wil zij, via de Wijkkrant 
aandacht vragen, voor dit probleem.
Mochten er leeftijdgenoten zijn, die gezamen
lijk bij hun of haar thuis een kaartje willen 
maken, kunnen zij zich melden onder dit tele
foonnummer 860716. Misschien heeft U nog 
een ander idee??

In afwachting 
Mevrouw Koster.

Geachte redaktie:
Als waarnemend predikant van de Prinsesse- 
kerk veroorloof ik mij om enkele kantteke
ningen te maken bij het artikel "Wat wordt 
de bestemming van de Prinsessekerk?" in 
het laatste nummer van de wijkkrant.
De aanhef van Uw artikel: "Zoals U m is
schien al weet wordt de Prinsessekerk aan 
de van Hallstraat binnenkort niet meer ge
bruikt voor de kerkdiensten" is, zolang de 
kerk niet verkocht is, niet helemaal juist. 
U zult begrijpen dat een eventuele sluiting 
van de kerk voor die wijkbewoners die te
vens kerkgangers zijn, een verdrietige zaak 
is. Daarom wil ik met nadruk stellen dat 
zolang er nog niets beslist is over de toe
komstige bestemming van de kerk, de kerk
diensten gewoon voortgang vinden, als wa
re er over een eventuele verkoop niets bekend.

met dank voor de plaatsruimte 

W.M. van Asperen.

AKTIE ROND 
PRINSESSEKERK
Zaterdag 7 februari voerde de Prinsesse- 
kerkgroep op verschillende plaatsen in de 
Staatsliedenbuurt aktie met feestelijkheden. 
De bedoeling- iiiervan was vooral de buurt 
erop attent te maken wat er zich rond de 
Prinsessekerk gaat afspelen.
Ook is er een enquete gehouden om een in 
druk te krijgen wat voor behoefte er in de 
buurt bestaat aan bijvoorbeeld clubs of be ■ 
zigheden waarvoor te weinig ruimte bestaat. 
Deze enquete gaf echter een onvolledig over
zicht met circa 600 ingevulde formulieren. 
Wij gaan dan ook door met de enquete. Hoe 
wel er erg veel mensen belangstelling toon
den, hebben we de indruk dat mede door de 

kou de opkomst niet optimaal was.
Daarom verzoeken wij U als buurtbewoners:' 
toon Uw belangstelling, help mee ervoor te 
zorgen dat de gemeente het gebouw koopt en 
dat de plannen voor een buurtcentrum snel 

en volgens de wensen van de buurt uitgevoerd 

zullen worden.
Nog even ter verduidelijking: Bij de aktie die 
gevoerd werd lag de nadruk op de Prinsesse 
kerk als buurtcentrum, niet speciaal op het 
behoud van het gebouw. Het kan namelijk ook 
blijken dat het uit technisch en financieel oóg 
ount (snellere bouw?) beter is een nieuw buurt 
gebouw, aangepast aan de bouwstijl van de 
buurt, neer te zetten Laat horen hoe U hier 

over denkt.
Bij het wijkcentrum kunt U Uw naam en adres 
opgeven, dan kr'jgt U een uitnodiging om de 
bespreking bij te wonen van ambtenaren van 
Stadsontwikkeling met buurtg roepen en buurt
bewoners. U kunt ook meewerken met de 
werkgroep Prinsessekerk. Inlichtingen bij het 
wijkcentrum. Wi j rekenen op Uw medewerking.

werkgroep Prinsessekerk.

M u zikan ten  tro kken  de  aand ach t 
van het w in ke len d  pub liek

BEWONERS 
FRED. HENDRIKPLANTSOEN 

VOOR SNELLE SLOOP EN 
BETAALBARE NIEUWBOUW

Het slechts op eigen winst geinspireerde op
treden van een huiseigenaar en het gebrekkig 
funktioneren van ambtelijke diensten en regle
menten heeft geleid tot een ronduit schan
dalige situatie aan het Frederik Hendrikplant- 
soen. Links en rechts van het huis op nummer 
26 zijn een tiental woningen afgebroken, ter
wijl er nog nauwelijks begonnen is met het 
opruimen van de daardoor ontstane rotzooi.

Gevolgd: een levensgevaarlijke situatie voor 
de omwonenden. Brandjes, instortingen, on
gelukken met spelende kinderen en niet in 
de laatste plaats ratten zijn verschijnselen 
die op een dergelijke plaats niet uit kunnen 
blijven. Vooral de rattenplaag heeft aan het 
plantsoen schrikbarende vormen aangenomen: 
zo'n paarhonderd zijn er al en de bewoonster 
van het nog eenzaam overeind staande pand 
op nummer 26 vertelde het huurkommitee 
dat ze niet meer naar het toilet durft, omdat 
de ratten uit de pot komen en dat ze 's nachts 
de radio en her licht aanlaat uit angst voor 
de overal hoorbare beesten. De Dienst Rat

tenbestrijding heeft de bewoners meegedeeid 
dat ze niet aan de bestrijding kan beginnen 
zolang de rotzooi van de sloop niet opgeruimd

is. De aannemer en de eigenaar zetten ech
ter pas haast achter de sloop van de over
gebleven panden en het opruimen van de troep 
zodra alle woningen leeg zijn en er met 
de nieuwbouw begonnen kan worden. De eige
naar, Sibbel, is namelijk van plan om aan 
het plantsoen een groot project van koop
woningen te bouwen, die mede door het fraaie 
uitzicht, een aardige winst kunnen gaan op- 
leveren. Een zelfde soort situatie is voorge
komen op het Realeneiland waar volkswonin
gen afgebroken zijn en de nieuwbouw razend 
dure koopwoningen opleverde, die vanwege de 
riante ligging grif van de hand gingen. 
Vanzelfsprekend niet in de handen van de 
oorspronkelijke bewoners. Voorlopig moet 
middelgrote projectontwikkelaar Sibbel nog 
wel even bereid zijn om zich soepel naar de 
Bijlmer te latën deporteren. Zo’n haast heeft 
Sibbel nu ook weer niet, aangezien de grond 
natuurlijk met de jaren steeds meer waard 
wordt. Zo gaat dat met grondspeculatie: ter
wijl de achtergebleven bewoners zich de rat
ten van het lijf trachten te houden, wordt de 
grondspeculant slapend rijker.
Natuurlijk zijn er wetten en reglementen die 
verhinderen dat een huiseigenaar zomaar zijn

ACTIVITEIT 
IN DE N00RD-00ST PUNT
Op 26 januari is er een vergadering geweest 
met ambtenaren van de gemeente en bewoners 
van de van Hogendorpstraat 51 t/m 71. Deze 
panden zijn sinds kort in handen van de ge
meente. Ze zijn echter zo slecht, dat de ge
meente ze niet wil opknappen, maar wil slo 
pen om plaats te maken voor nieuwbouw. 
De buurtgroep Noord Oost-punt is daar niet 

zo voor. Zij willen liever wachten met bou
wen tot er een bouwplan voor de hele noord- 
oostpunt is. Anders krijg je gaan greep op 
hoe de buurt er in de toekomst uit gaat zien. 
Maar daar mogen de huidige bewoners na
tuurlijk niet de dupe van worden. Ze had 
den al een belofte van de gemeente om te 
mogen verhuizen. Op de vergadering werd 
geëist dat de gemeente die belofte ook zou 
nakomen en hun ook verhuiskostenvergoe 
ding zou toekennen. Wie dat wil, moet in 
de panden kunnen blijven wonen.
De ambtenaren konden heiaas nog geen toe
zeggingen doen. De buurtgroep is intussen 
bij veel van de bewoners die niet op de 
vergadering waren, langs geweest. De mees- 
ten willen graag een andere woning. Maar 
veel van hen willen niet uit de buurt weg. 
We zullen er met zijn allen werk van moeten 
maken dat deze mensen ook snel een an • 
dere woning krijgen aangeboden.

ONS HUIS
Op de speelzaal van Buurthuis "Ons Huis" is 
plaats voor nieuwe leden. Kinderen moeter 
minstens 2'/2 jaar oud zijn (tot 4 jaar) er 
zindeli k. De kosten zijn f 10,- per week. 
Voor meer inlichtingen kunt U elke ochtenc 
van 8.45 uur tot 12.15 uur terecht inhet buurt 

huis, van Beuningenplein 25, tel.: 841261

Kort nieuws over verkeer!

Fannius 
Scholtenstraat
Dit voorjaar zal de riolering van de Fan
nius Scholtenstraat worden vernieuwd.
De plannen hiertoe bestaan reeds geruime 
tijd. Dat het tijd wordt bewijst de stank in 
de trappenhuizen van meerdere panden. In 

augustus 1974 werd een buurtonderzoek ge
houden en bleek dat er onder de mensen 
een "aantal wensen heersten; -die om vervul
ling vragen, nu er een mogelijkheid toe is. 
De straathoeken moeten overzichtelijker en 
mogelijk met groen, bijvoorbeeld bloembak
ken worden ingericht. Parkeerruimte voor 
fietsen op een daartoe geschikte plek zo 
mogelijk op enkele plekken. Een prettiger, 
betere straatverlichting. Een groot deel der 
bezochte bewoners reageerde op de vraag 
straatstenen of asfalt, dat ze liever een ge
asfalteerde straat hebben.
De publieke werken van de gemeente heeft 
z'n plannen rond. De straathoeken worden 
vergroot (veiliger oversteken dus), automo

bilisten denen daardoor hun snelheid te be
perken. Er komt groen in de straat (bo 
men). Overleg voor meer aankleden van de 
straat met groen is nog gaande met de dienst 
Beplantingen. Parkeergelegenheid voor r i j 
wielen is opgenomen ter hoogte van de num
mers 71 t/m 77. Een proef, die hopelijk zal 
slagen. Een vrije stoep voor te lopen is spe
ciaal voor ouderen zeer gewenst. Waar mo
gelijk groen langs de gevels. Veel hangt af 
van de initiatieven van bewoners om mee 
te werken hun woning buiten de voordeur 
en dus de straat een fleuriger aanzien te 
geven. Bloembakken aan de vensterbank doen 
het bijzonder goed.

Van Hallstraat:
Momenteel wordt er druk gewerkt aan ver
groting van de middenheuvels in de Van Hall-

gang kan gaan. In de praktijk blijkt echter dat 

er a llerle i mogelijkheden zijn om de voor
schriften te omzeilen. Toen de dienst Bouw
en Woningtoezicht de eigenaar gemaand had 
om een beetje haast te maken met de sloop 
was deze daar natuurlijk toe bereid. Vanaf 
dat moment komen er één tot twee keer in 
de week twee slopers, die een beetje over 
het terrein rondlopen. Formeel is de sloop 
dus in volle gang. De omwonenden hebben 
echter zo hun twijfels over de snelheid waar
mee dat gebeurt.
Dinsdag 3 februari belegde het Huurkommitee 
Fred. Hendrik/Hugo de Grootbuurt een ver
gadering over het plantsoen in buurthuis De 
Reiger. De aanwezige bewoners en een aan
tal leden van het huurkommitee besloten om 
de in de buurt opgehaalde handtekeningen 
voor een snelle sloop en betaalbare nieuw
bouw op het stadhuis aan te gaan bieden. Het 
blijkt namelijk keer op keer dat bestaande 
wetten pas uitgevoerd worden als de bewo
ners actief de uitvoering ervan eisen.
Tevens zal het huurkommitee proberen de 
zaak in de publiciteit te krijgen. Ook is 
er een spandoek gemaakt, waarin de aan
dacht wordt gevraagd voor de problemen van 
de omwonenden. Er moet nog veel opgelost 
worden, voordat er tot de bouw van betaal
bare huurwoningen kan worden overgegaan. 
Zo zal de grond daarvoor onteigend moeten 
worden (aangezien nauwelijks verwacht kan 
worden dat de huidige eigenaar zijn winst
gevende projektje vrijwillig uit handen zal 
geven) en zal ook een oplossing moeten wor
den gevonden voor de verzakking van de hui - 
zen in de Fagelstraat, die dreigt, wanneer 
er geheid zou gaan worden. Een alternatief 
hier voor zou het pulsen van de palen zijn, 
dat echter ook veel meer geld kost.
De zaak is verre van hopeloos, als alle 
bewoners maar gezamenlijk in samenwer
king met het huurkommitee achter boven
staande eisen gaan staan en een snelle uit
voering daarvan vragen bij de bevoegde in
stanties.

De handtekeningen zijn inmiddels aangeboden. 
Op 20 februari om half vijf is een delegatie 
van buurtbewoners en een paar kommitee- 
leden door Kuipers ontvangen.

Ook is er kontakt opgenomen met Wethou
der Verhey, die ons toegezegd heeft om de
G.G.D. in te schakelen.
Voor nadere inlichtingen kunt U ten alle 
tijden terecht bij de leden van het huur
kommitee, o. a.:

Yvonne Janssen, 3e Hugo de Grootstraat 16 hs 
Cor Moedersheim, Fred. Hendrikplantsoen 48.

Huurkommitee Hugo de Groot/ 
Fred. Hendrik buurt.

straat. Er vindt overleg plaats met de ge
meente over mogelijk verdere plannen ter be
veiliging van de voetgangers bij het overste
ken en het indammen van de te hoge snelheden 
van het autoverkeer.

Geluidshinder Ujn 10:
Vanaf 27 januari is de smeergelegenheid ver
groot. De geluidsh nder als lijn 10 de rails 
door de Groen van Prinstererstraat en de 
J.M. Kemperstraat naar de Van Hallstraat 
en de V. de Hoopstraat passeert, is de laat
ste weken dan ook beduidend minder geworden. 
Een aantal aktieve buurtbewoners houdt de 
situatie nauwlettend in de gaten. Heeft u 
weer klachten, bel dan even 82 11 33.

Ie Hugo de Grootstraat:
Op een ingesteld buurtonderzoek naar afsluiting 
van een gedeelte van de le Hugade Grootstraat 
is goed gereageerd. Er kwamen al ruim 250 
reakties binnen en velen boden hulp aan om 
mee te werken. Zodra de gegevens van het 
onderzoek verwerkt zijn zal een discussie
avond gehouden worden om te komen tot een 
voorstelplan naar de gemeente. De datum van 

samenkomst alsmede verdere informatie wordt 
de bewoners zo spoedig mogelijk medegedeeld.

VOLLEYBAL
Mensen die dit graag willen doen. kunnen el 
ke woensdagavond van * 6 uur tot half a cl 
terecht in buurthuis Het' Trefpunt, 3e Hug 
de Grootstraat 5. Zaal open: half zes. 

ERVARING IS NIET NODIG, ALLEEN INZETI! 
Inlichringen: Th. Derriks, tel. 842597. holtenstraat w o rd t o p g ekn ap t



HUUR-ADVIES?
KOM OP HET HDURSPREEKUUR

Op drie plaatsen in de wijk wordt elke week 
een huurspreekuur gehouden. Wilt U advies 
over de mogelijkheden om te weigeren, bij 
het invullen van formulieren o het schrijven 
van brieven, kom dan even langs:
- op dinsdag- en donderdag-avond van 7 

tot 8 uur en op zaterdagochtend van 10 tot 
12 uur in het wijkcentrum, van Hallstraat 81
- op woensdagmorgen van 11 tot 12 uur en 
woensdagavond van half 8 tot half 9 in het 
Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5 (tel. 
84 24 73)

- op maandagavond van 84tot 9 uur in het 
zaaltje van de CPN, van der Hoopstraat 43.

In welke gevallen kunt u 
huurverhoging weigeren?
O ver het algemeen kan u de huurverhoging 
weigeren, als de eigenaar 'niet aan zijn ver
plichtingen voldoet'. De wet en de richtlij
nen van de overheid geven van 'dit niet vol
doen aan zijn verplichtingen' de volgende 
omschrijving:

1-de woning is slecht of onvoldoende onder

houden. Slecht of onvoldoende onderhoud 
kan reden zijn om de huurverhoging te 
weigeren, wanneer het woongenot erdoor 
wordt beinvloed. Hierbij kan men denken 
aan: lekkages, zeer ernstige verwaarlo
zing van stop- en verfwerk, vochtver- 
schijnselen, wateroverlast op balkons.'ka 
potte afvoerpijpen etc. etc. Belangrijk is» 
dat er geen vaste omschrijving is van dit 
slecht of onvoldoende onderhoud. Als u 
vindt, dat u niet goed kan wonen, omdat 
de eigenaar de woning slecht onderhoudt, 
kan u de huurverhoging weigeren.
Loop uw hele huls door, voordat u be
slist om de huurverhoging te weigeren. 
Schrijf alle punten op, die op slecht of 
onvoldoende onderhoud wijzen. Bekijk voor - 
en achtergevel van het dak. Het is belang 
rijk bij uw weigering alle gebreken vn 
het huis te noemen.
Ook is er onderhoud, dat niet de eigenaar, 
maar de huurder moet doen. Wanneer hier 
niets over in het huurkontrakt staat, moet 
de huurder het onderhoud van het binnen 
werk doen en kleine gebreken herstellen.

2- de eigenaar verricht geen dringende repa 
raties. terwijl hem daarom op tijd is ge 
vraagd.

3- als er sprake is van 'nulpunten'; deze 
nulpunten duiden gebreken aan. die zo 
ernstig zijn, dat volgens de richtlijn van 
de overheid, geen huurverhoging mag wor - 
den vastgesteld. Deze nulpunten zijn:

wfr absolute uunwr

de woning is aangeschreven door de ge
meente. Een dergelijke aanschrijving bete
kent meestal, dat de eigenaar bdpaalde ge 
breken moet herstellen. Of uw woning aan
geschreven is, kan u te weten komen door 
bij de huurspr uren te informeren of 
door het geme jk  Bouw en Woning 
toezicht te bellen-1Lel.: 5962456).
Vele woningen in onze buurt zijn nog niet 
aangeschreven, terwijl ze daar wel voor 
in aanmerking komen. Zoals in veel ge 
vallen is de Staatslieden en Hugo de Groot - 
buurt voor de gemeente een 'vergeten' buurt. 
Daarom vinden wij. dat w o r  woningen, die 
officieel niet aangeschreven zijn. maar toch 
hiervoor in aanmerking komen, de huur
verhoging geweigerd moet kunnen worden. 
Woningen worden aanges'hreven. wanneer 
ze niet voldoen aan de bouwverordening. 
Wanneer u denkt, dat dit her gev.il is. wei 
ger dan de huurverhoging of Iaat u voor 
lichten op de huurspreekuren (zie daar 
voor onderstaande tijden) 
de electr'sche leidingen of de gasleidingen 
zijn afgekeurd door het G.E.B. Wanneer 
deze leidingen afgekeurd zijn. krijgt de 
eigenaar eveneens een aanschrijving van 
de gemeente. Maar... het G.E.B. keurt ze! 
den een leiding af. Dus weer: als u denkr. 
dat een leiding in uw woning in aanmer

king komt voor afkeuring, weiger dan de 
huurverhoging of laat u voorlichten op het 
wijkcentrum, (zie onderstaande tijden).

in de woning is geen schoorsteen aan
wezig. Ofwel de schoorsteen is door lek
kage of doorslag of bevestiging onveilig, 
er zijn geen stopkontakten in de kamers 
of de keuken.

- de woning is ongeschikt voor bewoning als 
gevolg van de toestand van:
x fundering of muren (ernstige scheuren 
of scheefstand)
x het dak of de trappen of de vloeren of 

de balkons (ernstige scheefstand), 
er komt geen daglicht in de (hoofd) woon 
kamer.

- binnen de woning is geen toilet met wa 
terspoeling.
een binnen de woning gelegen toilet is niet 
of vrijwel niet te ontluchten en is tevens 
alleen toegankelijk vanuit een woon of slaap 
kamer of de keuken.
er is binnen de woning geen op de om 
vang van de woning afgestemde gelegenheid 
om eten klaar te maken.
in een woon- ot slaapkamer of keuken is 
permanent optrekkend vocht of schimmel 
over een oppervlakte van meer dan een 
kwart vierkante meter te zien.

LET OP!
voor de nieuwbouw ~en door de gemeente 
en woningbouwverenigingen gerenoveerde 
woningen geldt dit verhaal niet. Als deze 
woningen langer dan een jaar bewoond zijn, 
dan moet u de huurverhoging betalen.
In een aantal huurkontrakten van de laatste 
jaren is een zgn. 'vijfjarenclausule' opge 
nomen. U heeft zich dan vastgelegd vijf 
jaar achtereen de huurverhoging te beta - 
len. Met zo'n huurkontrakt kunt U in het 
algemeen de huurverhoging niet weigeren. 
Als de eigenaar in dit geval niet aan zijn 
verplichtingen voldoet, kom dan langs bij 
de huurspreekuren.

Hoe moet u weigeren?
Als U de woning van een particuliere eige
naar huurt en u wilt de huurverhoging wei
geren, dan moet u dit hem schrijftelijk be
richten. U moet dan in de brief aangeven, 
dat u de huurverhoging weigert en waarom 
u hem weigert. In het kader van de huur- 

aktie zijn op het wijkcentrum en andere 
huurspreekuren standaardbrieven om de huur
verhoging te weigeren verkrijgbaar. Deze brie
ven behoeft u alleen in te vullen, te onder
tekenen en aangetekend weg te sturen.
Als u de woning van de gemeente of een wo

ningbouwvereniging huurt, da n moet u be
paalde standaardformulieren gebruiken om te 
weigeren. Deze formulieren zijn eveneens op 
het wijkcentrum verkrijgbaar.

LET WEL: U MOET DE BRIEF OF HET FOR
MULIER BINNEN VIER WEKEN NA DE AAN- 
ZEGG1NC AAN DE EIGENAAR GESTUURD 
HEBBEN

Wanneer een particuliere eigenaar de huur
verhoging toch wil doorzetten, dan moet hij 
een verklaring aanvragen bij de Huuradvies- 
commissie over de redelijkheid van de huur
verhoging. Deze Huuradviescommissie is een 
onpartijdige instantie. De Huuradviescom
missie stelt een onderzoek in naar de toe
stand van de woning. Wanneer u of de eige
naar het niet eens zijn over dit advies, kan 
een van beiden zich tot de kantonrechter 
wenden, die dan een bindende uitspraak kan 
doen.

Wanneer de huurder van een woning van de 
gemeente of woningbouwvereniging weigert, 

dan moet de gemeente of vereniging de be 
zwaren. voorzien van hun opmerkingen, aan 
het ministerie van Volkshuisvesting sturen. 
De minister stelt dan een eventuele huur
verhoging vast. Meestal zal hij ook advies 
aan de huuradviescommissie vragen.

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.: 844352. 
Maandag kunt u ook op dezelfde tijd terecht 
in het gebouw De Reiger, van Reigersbergen- 
straat 65, tel.: 85 56 76.

HUURSPREEKUUR
Op drie plaatsen in de wijk wordt elke week 
een huurspreekuur gehouden. Wilt U advies 
over de mogelijkheden om te we;geren, bij 
het invullen van formulieren of het schrij
ven van brieven, kom dan even langs:
- op dinsdag- en donderdag-avond van 7 
tot 8 uur en op zaterdago htend van 10 tot 
12 uur in het wijkcentrum, van Hallstraat 81
- op woensdagmorgen van 11 tot 12 uur en 
woensdagavond van half 8 tot half 9 in het 
Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5 (tel. 
84 24 73)
- op maandagavond van 8 tot 9 uur in het 
zaaltje van de CPN, van der Hoopstraat 43.

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
formatie krijgen op het wijkcentrum van Hall
straat 81, tel: 8 y i3 3 o k j^ f r ,\
- op maandag .tZSaart 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 RAADSMAN:
Elke maandag, donderdag en vrijdag van 9 
uur tot 2 uur kunt U terecht op het spreek
uur van de sociaal raadsman. Voor hen die 
overdag niet kunnen houdt hij spreekuur op 
maandagavond vari half zeven tot acht. Adres: 
van Hallstraat 81. Tel. 840230 (na twee uur). 
In de Hugo de Grootbuurt houdt de sociaal 
raadsvrouw spreekuur in het gebouw in het 
Bilderdijkpark t/o nummer 5. De tijden: elke 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9 tot 12 uur.

GEESTELIJK RAADSMAN:
Wie behoefte heeft aan een gesprek over 
geestelijke problemen kan sinds 1 januari 
elke vrijdagmiddag terecht op het wijkcen
trum, van Hallstraat 81, tussen half vier en 
half vijf houdt daar een geestelijk welzijns
werker van een van de kerken of; van het Hu- 
manisties Verbond spreekuur.

Nieuws van de 
Sociaal Raadsman

Spreekuur
voor
belastingzaken
Nog altijd geeft het invullen van het aangifte
biljet, voor de inkomstenbelasting, grote pro
blemen.
Ook dit jaar zit er speciaal om U re helpen 
iemand van de belastingdienst vlak bij U in 
de wijk n.l ZAANSTRAAT 22.

U kunt hier terecht van maandag t/m vrijdag, 
's morgens van 8.30 tot 12 uur en 's middags 
van 1 tot 4 uur. uiterlijk tot 9 april 1976. 
Dus voor het invullen van het aangiftebiljet, 

over de inkomsten in 1975, uitsluitend ZAAN
STRAAT 22.
Alleen wijkgenoten die door invaliditeit niet 
in staat zijn om deze "tocht" naar de Zaan- 

straat te maken, kunnen op zijn spreekuur 
terecht om geholpen te worden bij het in 
vullen van het biljet.
Is het voor U onmogelijk om zelf op mijn 
spreekuur te komen, wegens invaliditeit, dan 
kunt U mij bellen om een afspraak te maken 
voor een bezoek bij U thuis.
Als het aangiftebiljet ingevuld is. verstuur 
hem dan nooit voordat U deze gegevens over
genomen heeft.

Het beste is om er een fotocopie van te laten 
maken, bij het hoofdpostkantoor en diverse 

warenhuizen staat zo’n foto copiër-apparaat, 
ook bij de openbare leeszalen. Dit brengt wel 
wat kosten met zich mee. U kunt natuurlijk 
ook zelf de cijfertjes overschrijven. Hiervoor 
kunt U het toelichtingsboekje, wat U bij het 
aangiftebiljet gezonden krijgt, goed gebruiken. 
Achterin staat hiervoor speciaal een bladzijde 
om Uw gegevens over te nemen. Het is belang
rijk dat U achteraf altijd kan controleren of 
Uw aanslag inderdaad juist is, ook kunnen fou
te opgaven makkelijker gecorrigeerd worden. 
Voor uitleg van een aanslag en hoe het bere-' 
kend wordt kunt U uiteraard altijd op mijn 
spreekuur terecht. Succes met de aangifte!!

sociaal raadsman, 
Rob Vesters.

DE GEVOLGEN \AN DE STADSVERNIEUWINGvocrkcnjerwi^ B IJ E E N K O M S T
ïENj \iOORTDUREND KPMEM EN G M N  _VAn DE LEERLINGEN '
^JŞ jO N IR U S T  IM DE fÖNR.UST OMDËft. Cfc 

I L Ç Ç f t K K A O l T E f l

OVER 5CH0LENSITUATIE 
IN DE STAATSLIEDENBUURT

DIN SDAG -50 MAART


