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AKTIE TEGEN 
DE HUURVERHOGING WAS 
GROOT SUCCES
De huuraktie in onze wijk is een groot suc

ces geworden. De huur-spreekuren waren 

overvol. Duizenden weigeringsbrieven z ijn  

uitgedeeld.

E lders in deze W IJKKRANT leest U meer 

over de handtekeningenaktie en de buurt- 

vergadertng van het huurkom itee in de Fred. 

Hendrik/Hugo de Groot-buurt. Telkens bleek 

weer dar vele eigenaars de huurverhoging 

w illen doorvoeren voor woningen waar ze al 

ja ren  niets meer aan doen. E r  waren zelfs 

mensen die een aanzegging voor huurver

hoging hadden gehad voor woningen die op 

de nom inatie staan voor de sloop.

Ook waren er veel mensen die een clausule 

in hun huur-kontrakt hebben staan dat ze 

de huurverhoging gedurende v ijf jaar m oe 

ten betalen. In de rubriek 'nieuwsi van de 

sociaal raadsman' vertelr Rob Vesters hier 

m eer over.

De buurtgroep Noord Oost en de groep woon- 

en huurzaken van he t w ijkcentrum  gaan in 

deze krant nog wat nader in op de gevolgen 

van het weigeren van de huurverhoging.

Op 10 m aart heeft het huurkomitee Fred. 
Hendrik/Hugo de Grootbuurt een succes -

volle buurtvergadering georganiseerd in buuri 

huis het Trefpunt.

Het ging die avond uiteraard  over de huur

verhoging per 1 apr il Op de goed-bezochte 

vergadering waren twee leden van de gemeen - 

te-raad aanwezig: Laurens Meerten van de 

CPN en Gerard Gruppen van de PvdA.

G erard  Gruppen legde uit dat er m enings

versch illen  bestaan tussen de Amsterdam se 

en de landelijke PvdA. In Am sterdam  zijn 

veel PvdA-ers, en met name G erard , een 

groot voorstander vandehuurbevriezing , m aar 

ze z ijn  er afhankelijk van het landelijk beleid 

van deze partij.

Laurens Meerten zette uiteen op welke pun

ten je de huurverhoging kunt weigeren. De 

huurverhoging is des te onrechtvaardiger, 

zei h ij, omdat er dit jaa r geen sprake is van 

een reële loonsverhoging. Iedereen weet nog 

wel hoe er voor de oorlog gescholden is op 

de 'harde gulden-politiek' van r o l i jn  - een 

politiek die de crisis van die tijd  alleen m aar 

verergerde. Na de oorlog was de algemene 

mening dat die po litiek niet meer gevoerd 

mocht worden: alleen een sterke koopkracht 

was een garantie voor welvaart. Als de m en 

sen m inder kunnen kopen, kunnen de fa b r ie 

ken m inder produceren, komen er mensen 

op straat te staan, wordt de koopkracht m in 

der ere.

Ju is t  nu, nu dit vraagstuk weer aktueel is , 

eisen de regeerders van ons de bu ikriem  

aan te halen - mede door deze onrechtvaar

dige huurverhoging, zo stelde Meerten. B ij 

zo 'n politiek moeten we ons niet neerleggen, 

vond hij.

U it de zaal kregen we verschillende argu 
menten te horen waarom de huurverhoging 

onredelijk  is.

Een mevrouw vertelde dat ze in 1963 in de 

buurt kwam wonen en toen een huur betaalde 

van v ijf tientjes.

Nu betaalt ze f 170, f 120 gulden per maand 

meer huur, m aar de huisbaas heeft in al die 

t i jd  geen cent uitgegeven voor onderhoud. 

Pure  winst dus.

Een meneer die rond probeeri te komen van 

de AOW vertelde, dat door besnoeiing op 

de bijstand, de kostenverhoging van gas, e lek 

tra  en telefoon en de huurverhoging hij zo'n 

150 gulden per maand achteruit is gegaan. 

In de levendige diskussie kwam duidelijk  naar 

voren dat het achterstalling onderhoud en de 

loonmatiging twee duidelijke redenen z ijn  om 

door te gaan met de s tr ijd  tegen de huurver ■ 

hoging.

W at we moeten doen is: doorgaan met de lo 

pende akties en vechten voor het opknappen 

van nog redelijke woningen, sloop van de 

slechtste woningen en snelle en betaalbare 

nieuwbouw. Dat was de konklusie van deze 

verhelderende vergadering.

Huurkomitee Fred. Hendrik/Hugo de Groot

Huurverhoging geweigerd: 
En dan?
Wanneer de eigenaar de huurverhoging on

danks een weigering toch w ilt doorvoeren, 

dan moet hii up grond van de nuurwet een 

VerkTannr T ^eael'fjKneia ~7u" dc '.uur 
verhoging bij de Huuradviescom m issie  aan

vragen. Dreigementen als: 'dan stuur ik de 

deurwaarder ' of 'dan moet u m aar de wo 

ning uit' z ijn loze kreten. Hij kan d it niet 

waar maken, omdat U huurbescherm ing heeft. 

De huuradviescom m issie  kan vragen uw be 

zwaren tegen de huurverhoging aan de com 

m iss ie  toe te ïturen. D it betekent, dat de 

e igenaar uw bezwaren niet aan de com m issie  

heeft doorgegeven. Daarna komt een ambte 

naar van de com m issie  langs en bekijkt, in 

hoeverre uw bezwaren terecht zijn . Het is 

belangrijk , dat u deze ambtenaar w ijst op 

de dingen, die u ze lf aan de woning hebt op 

geknapt!!!! Anders denkt h ij, dat de eige ■ 

naar dit gedaan heeft.

Daarna krijg t u van de huuradviescom m issie 

een advies, waarin staat of de huurverho

ging al dan niet redelijk  is. Ook staat er 

in d it advies, welke dingen er slecht z ijn  

aan het huis. Wanneer u het niet met dit 

advies eens bent, kunt u nog aan de kanton

rechter vragen om een definitieve uitspraak 

te doen. Deze rechter zal echter meestal 

overeenkomstig dit advies een uitspraak doen. 

Heeft U nog vragen of problemen op woon- en 

huurgebied kom dan langs op een van de 

huurspreekuren in onze wijk (zie op pag. 4 

onder: mededelingen).

Buurtgroep Noord-Oost/groep woon - en

huurzaken.

Van Beuningenstraat 16 is het adres van 
het nieuwe informatie-winkeltje in de 
Noord-Oost punt. De buurtgroep is druk 
bezig de zaak een beetje op te knappen. 
Meer nieuws over de Noord-Oost punt 
leest u op pagina 4.

■V A N  BEUNINGENPLEIN ■  
EN OMGEVING KRIJGT 

STUKJE WOONERF OP PROEF
De werkgroep woonomgevingverbetering is 

aan de slag gegaan om een zogenaamde woon- 

erfdag te organiseren.

Dat betekent dat we w illen proberen een 

dedt-üian A K aun . d£ faauM
Beuningenplein als woonerf in te richten en 

een hele dag op die m anier te laten gebru i

ken. We denken dat dat de enige en dus de 

beste kans is om te laten zien wat we be

doelen met zo'n woonerf en wat U er aan 
heeft en mee doen kan.

Om  het voor iedereen wat aantrekkelijker 

te maken zullen we proberen in de woon-

de leden van de werkgroep. In de W ijkkrant 

van Mei leest U er meer over. Overal in 

de buurt zult U ook affiesjes zien ve rsch ij

nen, waarop de woonerfdag wordt aange-

Wat wordt er nog meer gedaan!

Intussen b lijft de werkgroep ook studeren 

op nog weer andere en betere m ogelijkhe

den. We hopen op de woonerfdag zoveel m o 

gelijk  verschillende alternatieven te kun-

Dit stukje van de Van Kempenaerstraat zal voor een dag worden veranderd 
in een woonerf.

erfstraat enige feestelijkheden te o rgan ise 

ren. Bovendien zullen de leden van de w erk

groep zoveel m ogelijk aanwezig zijn om tekst 

en uitleg te geven.

In een aantal kraampjes zal te zien z ijn  wat 

er zoal nog meer mogelijk is. En hoe we tot 

onze ideeën zijn  gekomen. Tevens kunt U 

hopelijk al wat ideetjes op doen hoe U huis 

en straat kunt verfraaiien ook al voor dat 

een woonerf tot stand is gebracht.

Hoe het allem aal precies worden zal valt 

op dit moment nog niet te zeggen. Veel zal 

afhangen van de financiële arm slag die we 

hebben. En van de medewerking die we kun 

nen verwerven van de gemeente. We zullen 

ons inspanhen om het zo werkelijkheidsge

trouw mogelijk te laten zijn. T erw ijl ook 

de m anier waarop U mee kunt doen zo goed 

m ogelijk  uitgewerkt zal worden. Al met al 

hopen we U een feestelijke dag te kunnen 

bieden, waar L’ veel w ijzer wordt over wat 

er, als U dat w ilt, met uw buurtje zou kun

nen gebeuren. Hoewel dat nog van een aan

tal onoverzienbare dingen afhangt, rekenen 

we er voorlopig op 8 mei het woonerf aan 

U te kunnen presenteren.

Hou het even in uw achterhoofd. Mocht het 
niet lukken alles voor die tijd rond te k r i j 

gen, dan maken we er in ieder geval een 

feestdag van, waarop alles wat U van woon

erf w ilt weten kan worden nagevraagd bij

nen aanbieden, waarvan duidelijk is dat ze 

een verbetering inhouden. Ondertussen hou

den we kontakt met de dienst publieke w e r

ken.

Onlangs hebben we nog een lezing gehou

den voor de medewerkers van deze dienst 

over het woonerf.

Hoewel in het begin duide lijk  was dat ze 

ons verdachten van ds>gdromerijen, bleek ten

slotte dat ze toch wel gevoelig waren voor 

de naar voren gebrachte argumenten. Ze 

spraken hun waardering uit voor het in i 

tia tie f en vonden het de moeite waard er 

mee door te gaan.

Dat was aan geen dovemans-oren gezegd. 

En omdat we er alleen wat mee opschieten 

als het uite indelijk  ook uitgevoerd wordt, 

doen we onze uiterste best er voor U het 

beste en mooiste plan uit te slepen. Zoals 

gezegd bent U naar onze mening de enige 

die dat bepalen kan. En als we dat als be

woners van de omgeving van het van Beu

ningenplein gezam enlijk verdedigen, wie 

zou ons dan nog zo 'n verbetering moeten 

weigeren?

Zorg  dus dat U 8 m ei, zaterdag, niet de 

kans m ist om te bekijken waar het a lle 

m aa l om draait.

Werkgroep woonomgeving-verbe- 

tering van Beuningenplein e.o.



pag-2
WIJKKRANT - APRIL 1976

VAN DAM WEIGERT HAND
TEKENINGEN VAN HUURKOMTTEE

Nieuwbouw wordt ontsierd door 
smerige zandwoestijn.

Bewoners Wittenkade:

GEEN TUINGELD VOOR 
ZANDWOESTIJN
De bewoners van de nieuwbouw aan de de 

W ittenkade z ijn  boos. N atuurlijk  vanwege de 

steeds hoger wordende huren J ie  ze moeten 

betalen. Maar daarnaast wordt hen maan 

delijks 'tu inge ld " in rekening gebracht.

Dat geld is bedoeld voor de onderhoud van 

het terre in tje  achter de 25 nieuwbouwwo

ningen. M aar dat te rre in  is tot op de dag 

van vandaag niets meer dan een dorre zand

woestijn. Met de dag wordt het er vuiler 

en viezer vanwege de grote hoeveelheid d ier - 

lijk e  uitwerpselen. De bewoners z ijn  bang 

dat als het weer wat warm er wordt, het 

te rre in  een broedplaats voor insekten zal 

gaan worden.

Enige tijd  geleden heeft een van de bewo 

ners , de heer G rifhorst, een brief geschre 

ven aan de woningbouwvereniging. Hij deed 

daarin  het verzoek een hek te plaatsen rond 

het te rre in , om daarmee de honden tegen 

te  houden en de ongewenste 'bemesting' te 

gen te gaan. Het verzoek heeft niets opge

leverd. De druppel die de em m er voor de 

bewoners deed overlopen was de aankon 

diging dat per 1 apr il niet alleen de huur 

m aar ook het tuingeld omhoog zou gaan. 

Op in itia tie f van de heer G rifhorst oeslo 

ten de bewoners samen een brief te schrij 

ven waarin ze de woningbouw-vereniging l a 

ten weten, dat ze het 'tuingeld' en zeker 

de verhoging ervan een onaanvaardbare zaak 

vinden, zolang er van geen tuin sprake is. 

Het is te hopen dat deze brief een eind zal 

maken aan de smeerboel achter het eerste 

stukje stadsvernieuwing in onze wijk.

WORDT DE 
VISSERINGSTRAAT NOG DIT 
VOORJAAR OPGEKNAPT?

In  de eerste helft van het vorige jaar namen 

een aantal bewoners van de V isseringstraat 

het in itiatie f om eens wat aan de kale grind 

vlakte langs de woonboten te gaan doen. Ook 

werd er gedacht aan een speelplaatsje op de 

,,punt” van V isseringstraat enBuyskade. Toen 

een en ander niet zo vlot en gemakkelijk bleek 

te gaan, verm inderde de aanvankelijke geest

drift. Met het voorjaar in zicht is er echter 

weer wat leven in de brouwerij gekomen. 

De laatste paar maanden is er door een paar 

bewoners flink druk achter gezet. Ze hebben 

plannen gemaakt en doorgegeven. En hoewel’ 

d ie onuitvoerbaar blijken ten gevolge van be

zwaren van het GEB heeft de dienst beplan ■ 

tingen vervangende voorstellen gedaan die op 

korte term ijn  verwezenlijkt zouden kunnen 

worden. Ook het door de bewoners gemaakte 

plan voor een speelplaats stuit op bezwaren. 

Zoals het getekend was moet het eerst twee 

ja a r  op de bureaus van ambtenaren liggen, 

voordat ermee begonnen kan worden. Als 

het nu iets kleiner wordt uitgevoerd kan er 

direkt mee worden begonnen, omdat er een 

potje voorlopige voorzieningen b lijk t te be 

staan. W aaruit valt op te maken dat als je 

m aar weet wat je w ilt en je houdt vol; over

al een naam voor te bedenken is zodat het 

wel kan worden uitgevoerd.

We hopen dat de bewoners van de Visse 

r ingstraat ook de laatste hindernissen z u l

len weten te overwinnen. Zodat ze deze zo 

m er een prettiger uitzicht zullen hebben dan 

de kale vlakte vol hondenpoep waarmee ze 

het tot nog toe moesten doen.

Met een r ij ingeplante struiken, bloemen 

langs de waterkant en een speelplaats voor 

de kinderen kan het er heel wat op vooruit 

gaan.

A ls de mensen die hun hond uitlaten nou ook 

nog eens aan hun medebuurtbewo.iers zou

den w illen denken en niet alleen aan hun 

eigen gemak, dan zouden veel mensen zich 

weer heel wat prettiger voelen.

Op deze aktie heeft 80 procent van de Hugo 

de Grootbuurt positie f gereageerd. We haa l

den dan ook zo een duizend handtekeningen op. 

Toen we deze handtekeningen wilden gaan 

aanbieden aan staatssecretaris Van Dam , 

kregen we al van andere Huurkomitees te 

horen in Am sterdam  dat Van Dam  pertinent 

weigerde hun petities in ontvangst te nemen. 

Z ij waren dan ook genoodzaakt hun petitie 

aan de portier van het Binnenhof te over

handigen. W ij lieten ons niet ontmoedigen 

door deze verhalen. Im m ers Van Dam was 

V ara 's  ombudsman . geweest en een voor

vechter van dem ocratie  aan de basis. D a a r 

bij de werkende bevolking een dikke vinger 

in de pap zou moeten krijgen.

D aarb ij komt dan nog dat wij het in de 

Grondwet beschreven recht van petitie heb

ben. Dat houdt in dat de bevolking s c h r if 

te lijk  z ijn  onvrede mag uiten bij de 'b e 

voegde instanties'. W aarbij wordt uitgegaan 

van de gedachte dat de "bevoegde ins tan 

t ie "  de petitie serieus neemt.

Ook bij ons weigerde Van Dam  de hand

tekeningen te ontvangen. H iermee negeer

de hij een m assaal protest van de bevol

king tegen z ijn  beleid. Een zeer ondemo- 

kratische houding. En wat even verachte

lijk  is , is dat hij een p r im a ir  grondrecht, 

n.1. het recht van petitie, heeft gedegra

deerd tot een schijn-recht: een wassen neus. 

H ij heeft h ierm ee ook z ijn  hele imago van 

"p ro g re ss ie f"  verloochend en komt nu te 

voorschijn als iem and die lak heeft aan de- 

m okratie  en lak heeft aan de Nederlandse 

.bevolking.

Dankzij een buurtbewoner kwamen we e r 

achter da t je  ook een andere weg kunt be- 

vyandelen om de petitie toch op de goede 

plaats te laten belanden. W ij hebben dan 

ook de petitie op woensdag 3 m aart om half 

v ier aangeboden aan de Vaste Kamerkom- 

m iss ie  voor Volkshuisvesting.

Ondanks het m oeilijke  tijdstip , z ijn  we toch 

m et een delegatie van 25 man naar Den 

Haag geweest waar Dhr. Aantjes (.A .R .) het 

huurbeleid als volgt omschreef:

"Het huurbeleid is afhankelijk van hoe de 

beleggers zullen reageren. Ik heb dat niet 
in de hand".

Het Huurkomitee Kontaktadres 

Y. Janssen , 3e H. de Grootstr. 16 hs.

Plan!
een klimplant, 
maak een 
straattegel- 
tuintle
In  de vorige w ijkkrant heeft U een stukje 

over straattegeltuintjes kunnen lezen. F en 

aantal mensen uit werkgroepen van het w ijk 

centrum hebben een gesprekje gehad met 

iem and van de afdeling Beplantingen van de 

gemeente.

E r  is toen beloofd dat er voor onze buurt 

klim planten beschikbaar zouden worden ge 

steld om in de straattegeltuintjes te zetten. 

W e hopen dat deze klimplanten er 10 april 

z ijn . De bedoeling is dan dit: U licht een 

aantal tegels en haalt een em m er zand uit 

de grond. U krijg t er een emmer aarde 

en een klim plant voor terug. U moet wel 

Uw naam en adres opgeven, want de k l im 

planten moeten aan de straatzijde van Uw 

huis geplant worden. B ij het w ijkcentrum  

en in verschillende winkels zult U binnen 

kort kunnen lezen waar U de klimplanten 

kunt halen. Voor de bewoners van de Hugo 

de Grootbuurt heeft de bloem ist BAP in 

de 2e Hugo de Grootbuurt een aantal plan - 

ten/struiken gratis aangeboden. De eerste 

planten van BAP z ijn  al geplaatst. M aar 

nog lang niet genoeg mensen hebben ge 

reageerd op de oproep in de vorige W IJK 

KRANT. Doe mee. geef Uw naam en adres 

op bij BAP en zet zo'n plant voor de deur. 

Overigens nog dit: een straattegeltuintje mag 

over de gehele lengte van de gevel 1 a 

lijf meter breed zijn.

Op ongeveer 60 centimeter uit de gevel loopt 

een P.T.T. kabel en die zit weer zo’n 30 

a 60 centimeter diep. Pas op dat U deze 

n iet beschadigd.

Resultaten straatenquete 
Prinsessekerk

Begin tebruari heeft een aktie-groep rond 

de Prinsessekerk een enquete gehouden op 

straat over wat er in de toekomst met de 

kerk zou moeten gebeuren.

E r  werden 248 form ulieren ingevuld. Het 

grootste deel van de invullers vonden dat 

de kerk moest blijven bestaan (213) en dat 

er een buurtcentrum  in gevestigd moest w or

den f220).

Wat kan er in zo'n centrum allem aal plaats 

vinden? 158 mensen kozen voor kaartklubs, 

154 voor tafeltennis, 179 voor handarbeid, 

168 voor kindercrè"he. Daarnaast wa; ”n er 

veel suggesties op het gebied van kursus-- 

sen. m uziek, dans en ballet, sport, t> eater 

en ga zo m aar door.

De eis om het gebouw te laten staan zal in 

de praktijk  wel niet haalbaar zijn . Het om 

bouwen van zo 'n kerk kost veel m eer geld 

dan nieuwbouw. Bovendien kan een nieuw 

gebouw vaak veel beter worden aangepast 

aan de aktiviteiten die er later moeten plaats 

vinden.

Wat er precies in het gebouw moet gaan 

komen, zal voor een deel moeten afhangen 

van wat er al aan voorzieningen in de buurt 

zijn . Stel dat je al op talloze plaatsen in 

de buurt kunt tafeltennissen m aar nog ne r

gens kunnen dansen, dan zal er eerder voor 

i dansen gekozen worden dan voor tafeltennis. 

Een onderzoek naar bestaande voorzieningen 

wordt op dit moment gedaan door de gem een
te. Mede op grond daarvan zal een verstan 

dige beslissing genomen kunnen worden. 

Belangrijk  is ook dat er een vereniging of 

organisatie  gevonden wordt die het gebouw 

in de toekomst w il gaan beheren. Want je 

kan wel een buurtcentrum  w illen, m aar wie 

moet er voor zoVgen dat dat ook b lijft draaien? 

E r  z ijn  dus nog heel wat vragen te beant

woorden voordat we een nieuw centrum heb

ben op de plaats van de kerk. Maar die ant

woorden moeten er zo snel mogelijk komen. 

Tegelijk moeten we van de gemeente eisen 

de kerk aan te kopen en daarmee een goede 

bestemm ing veilig te stellen.

Een van de vele suggesties die de enquete 

heeft opgeleverd is om er een gezondheids

centrum  van te maken. Een groep in onze 

w ijk  die zich met de gezondheidsvoorzie

ningen bezig houdt, zal daar volgende maand 

in  de W IJKKRANT nader op ingaan.

In het hele land is al geruime tijd  een steeds 

groeiende beweging aan de gang tegen de 

huurverhoging van 1 april, die het kabinet 

Den Uyl en met name staatssecretaris Van 

Dam . de Nederlandse bevolking w il gaan voor

schotelen. 7o ook in onze buurt.

Het Huurkomitee Frederik Hendrik/Hugo de 

Grootbuurt. dat naar aanleiding van de huur

verhoging van 1 ju li '76, is opgericht, heeft 

in november en december van het a fge lo 

pen jaa r een grootscheepse handtekeningen- 

aktie georganiseerd voor de eisen:

- huurbevriezing in onze buurt

- uitvoering van achterstallig  onderhoud

- verscheping van het aanschrijv ingsbeleid 

door Bouw - en Woningtoezicht.
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Een van de vijftienhonderd boeken ikrijgt van Modeste een stempeltje.

De jeugdbibliotheek:

1500 boeken en 2 juffrouwen
Het gaac goed met de jeugdbihliotheek. We 

z ijn  er vorige week eens een k ijk je  gaan 

nemen. Veel kinderen over de vloer. S om 

migen bitten rond de leestafel in s tr ip b la 

den te kijken, op een krukje voor een van de 

vele boekenkasten z it een m eisje  aandach

tig  in  een boek te lezen en nog een paar 

lopen druk te snuffelen op zoek naar een 

leuk boek.

Voor de tafeltjes van de twee bibliotheek - 

juffrouwen. Atie en Modesta. is het d r in 

gen geblazen. De een komt zijn  boek al na 

een dag om ruilen , de ander pas na v ier w e 

ken. D ie laatste moet een paar dubbeltjes 

boete betalen - je mag een boek nam elijk  

hoogstens drie weken houden.

"W e  hebben nu zo 'n  1500 boeken in h u ls " , 

vertelt Modesta. "D e  helft van die boeken 

is a ltijd  uitgeleend. Dat komt omdat we al 

675 leden hebben- Per dag gaan er gem id 

deld 100 boeken de deur u it" .

Oyer het algemeen z ijn  de kinderen zuinig 

op de boeken. M aar Wat stuk is gegaan thuis, 

moet wel vergoed worden, " o f  het nou een 

kavia is die per ongeluk een stuk uit een 

boek 'opvrat of. een moeder die op een boek 

g ing  z itten ".

A ls er een nieutv kind komt, dan proberen 

Modesta en Atie hem of haar een beetje 

wegwijs te maken. E r  is  een keurig k a a rt

systeem van alle  boeken, m aar de meeste 

kinderen lopen gewoon de boekenplanken langs 

op zoek naar iets van hun gading.

"S om s  komen ze je  een speciaal boek v ra 

gen. Een boek dat de meester in de klas 

heeft voorgelezen of dat ze van de t.v, ken

nen. Boeken die we zelf niet In huis hebben, 

kunnen we voor de kinderen bestellen bij 

het hoofdkantoor".

De favoriete boeken van de kinderen zijn  

volgens Modesta dieren'boeken ( lie fst met

echte kleurenfoto’s), s tr ips e.» se x -voorlicb- 

tlngsboekjes. Ook aan de kinderen van de 

buitenlanders in de wijk is  gedacht: er zijn 

a l Spaanse en Portugese boeken - Turkse 

en Arabiese boeken zijn  besteld.

De kinderen mogen m aar een boek per keer 

meenemen. "V o o ra l voor de kinderen die 

a3n de andere kant van de van H allstraat 

wonen, of nog verder weg. vind ik dat wel 

jam m er. M aar hei kan niet anders, want we 

hebben nog veel te weinig boeken", zegt 

Modesta.

De twee oude klaslokalen in de Nassauschool, 

waarin  de bibliotheek gevestigd is . zien er 

trouwens prim a uit. Netjes opgeschilderd, 

h ie r en daar nog wat slingers van het ope

ningsfeest, Boven de boekenkasten hangen 

prachtige prenten van a llerle i striphelden, 

Kuifje , Suske en W iske, Tom poes.

Deze zijn  gemaakt door de heer Dorbeck, 

een entoesiaste buurtbewoner. Een andere 

buurtbewoner, meneer S lootstra, heeft keu

rige  k istjes gemaakt voor de prentenboeken. 

Een van de wanden wordt opgesierd door 

een m uurk ran t " !k  kan lezen, schrijven . 

woordjes maken en pesten", heeft een kind 

erop geschreven. A ls “ dat "p e s te n " m aar 

n iet in de bibliotheek gebeurt, want d aar

voor z ijn  de bibliotheek-juffrouwen te aardig. 

De jeugdbibliotheek is open op maandag, dins 

dag en vrijdag van half vier tot half zes en 

op woensdag van twee tot half zes. Op woens

dagmiddag wordt e r om half twee een v e r 

haal voorgelezen voor kinderen van v ijf tot 

negen jaar. Naast boeken zoeken kunnen de 

kinderen die m iddag ook tekenen en s c h i l 

deren. Het lidmaacschap van de bibliotheek 

is gratis  en ook de boeken worden voor 

niets uitgeleend.

Ook ouders zijn  van harte welkom om eens 

eën k ijk je  te nemen in  deze aanwinst voor 

onze wijk.

VOLGENDE MAAND 
WEER VOETBALLEN 0M DE 
ST AATSLIEDENTROFEE
Op dinsdag 18 en woensdag 19 mei a.s. zal 

er weer gevoetbald worden door de scholen 

vanuit onze buurt. E r  zal weer als vanouds 

gestreden worden om  d e ” Staatsliedentrofee". 

Deze is tweemaal gewonnen door de Zaag- 

molenschool, voorheen RochussenschooL 

De deelnemende scholen:

Bentinckschool, Faghelschool, Dr. R ijk  Kra- 

m erschoo l. St. G reoriusschoo l, Van Bossche- 

school. Fred. Hendrikschool, M arnix van Sl  

A ldegondeschool, ja c . de W ittschocl en de 

dependance daarvan.

Z i j  allen w illen een sportief gevecht aan 

gaan op de voetbalterreinen van D .V .O .S. 

om  bezit te nemen van de Trofee.

Ook zullen weer andere prijzen  beschikbaar 

worden gesteld opdat de 2e en 3e w innaar 

nier teleurgesteld worden. De Zaagmolen - 

school zal ervoor knokken om de trofee 

te behouden.

Ook zijn  er weer handbal-wedstrijden voor 

m e is jes , van diverse scholen. Deze zullen 

ook dit Jaar plaatsvinden op de handbalter« 

re inen van D .V .O.S. {met prijzen). A lles bij 

e lkaar zal het een groot sportlef evenement 

worden. Het staat weer onder auspiciën van 

het wijkcentrum . Iedere deelnemerfster) zal 

een herinnerings-vaantje krijgen.

De kommissieleden van d it sportevenement 

wensen de deelnemers* sters) en leiding, plus 

aanwezigen alvast een paar fijne  avondenl 

Volgende maand leest U m eer over d it eve

nement.

namens

H. Hessels - voorzitter- 

L. Kalshoven - wedstrijd  secretaris  

H. Sw*lef - algemeen secretaris.

OMGEVING DE WITTEKADE
Nu de bouw van het ontmoetingscentrum de 

koperen knoop en de bejaardenwoningen g e 

start is . wordt het hoog tijd  de indeling 

van de omliggende straten te bekijken.

Zoals U weet wordt het gebouw in een S- 

vorm gebouwd. Dat betekent dat er zowei 

aan de zijde  van de De W ittekade als aan 

de van Beuningenstraat een pleintje ontstaat. 

De afdeling Beplantingen i.s op het ogenblik 

bezig met enkele plannetjes te tekenen. Het 

zou prettig zijn als er ook vanuit de bewo

ners van de omgeving wat ideeën kwamen. 

Dan kan hiermee rekening worden gehou

den.

Over enkele weken zullen er huis aan huis 

schetsplannen bezorgd worden, waarop u uw 

wensen kunt invullen. We vragen enkele o m 

wonenden hieraan mee te werken.

Meldt u bij het w ijkcentrum  en vraag naar: 

Theo Kloppenborg of Joke K ram er, telefoon 

821133.

RECTIFICATIE:
In de W ijkkrant van januari stond eer. (ove

rigens in verkeerde volgorde afgedrukr) ar • 

tikel, met als tite l: " B l i j f  zitten waar je 

z it " .

De viste van de heer Verhoef, de hu ise ige 

naar, b lijk t op een aantal punten te ve rsch il

len met het door ons gestelde, en enige 

dingen bleken ot> onjuiste inform atie  te be

rusten. Tevens voelde hij zich in z ijn  g o e 

de naam aangetast. Dat is a llerm inst onze 

opzet geweest, daarom gaan wij hier in op 

zijn  bezwaren.

WIJ schreven dat h ij een garage wilde uit- 

breiden - h ij verklaart dat hij er een serie 

eenpersoonsappartementen w ilde neerzetten, 

waar de gemeente geen toestemming voor 

gaf.

W ij schreven dat hij zonder vergunning had 

gesloopt - hij verklaart te kunnen bewijzer 

dat hij van de gemeente moest slopen.

WIJ schreven dat h ij de huizen opgegeven 

had als " in  verbouw ing" - h ij ontkent dit 

en verklaart dat deze bewereld voor ve r

antwoordelijkheid van de G .D .H .( -man) ls. 

W ij schreven dat de huizen veelal onbewoon 

baar waren gemaakt, in het midden latend 

door wie dat Is gedaan - hij verklaart alle 

tw ijfels weg te w illen nemen: de gemeente 

heeft het laten doen.

Voor zover wij niet geheel korrekt z ijn  ge

weest bieden w ij onze excuses aan. O v e r i

gens doet de d iskussie  over deze zaken naar 

onze mening niets af aan de kern van het 

stuk: dat het met de huisvesting van jonge

ren e rbarm elijk  is gesteld.

Bewonerskollektief Van Houwefltngenstrant.

KRIJGT DE BUURT 
EEN KINDERBOERDERIJ?
U heeft zeker wel de geiten aan liet eind 

van de Wittekade gezien? Die zijn  er niet 

zom aar, maar de geiten zijn  een aanzet 

voor een kinderboerderij In deze buurt. M its 

het experiment "g e ite n "  slaagt. Het expe

r im ent houdt in dat de buurtbewoners lief 

z ijn  voor de geiten. A ls dat niet doorgaat 

gaan ze terug naar de veemarkt en worden 

ze verkocht en dac is natuurlijk  jam m er. 

M aar als het wel slaagt kunnen we meer 

dieren kopen. U heeft zeker ook wel ge 

m erkt dat de geiten weg z ijn  geweest. Dat 

kwam omdat de honden de geiten aanvielen 

en omdat het w inter was. En ze zijn  toen 

in het Amstelpark geweest.

Intussen hebben w ij m ateriaa l voor het hek 

van de geiten gekregen van Publieke W er 

ken. Na drie dagen hard zwoegen was het 

hek k laar en konden we de geiten uit het 

Amstelpark halen. No veel bidden en sm e 

ken kregen wij het voor elkaar de geiten 

mee te krijgen in het Openbaar Vervoer. 

Het v/as een dolle pret in de bus en tram- 

De passagiers en w ij hadden veel p lezie r 

om  het on verwachtte genoegen. De geiten 

stRan nu \s nachts in de school en overdag 

staan ze op het veldje.

A ls u de geiten w ilt voederen geef ze dan 

b. v. groente en fru it behalve citroenen en 

sinaasappelen. We zitten nog met een p ro 

bleem en dat is de zomervakantie. Dat is 

van l ju li tot half augustus en dan gaat de 

school dicht.

We weten niet wat er dan met de geiten 

moet gebeuren. Als er nou iemand de hele 

vakantie de geiten w il verzorgen dan zou 

dat een hele verlichting zijn.

Afz. leerlingen van de l.V .K .O . 

A rthur, Imua. M ir jam . Paul, 

Mana en Frans.

MEDEDELINGEN:
Wijkraad;
Mensen die mee w illen werken er. mee w il

len denken aan a lle rle i akties en aktivitei- 

ten in  de wijk kunnen:

- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag 

inform atie  krijgen op het w ijkcentrum  van 

H allstraat S l, tel. 821133 of

- op maandag 12 apr il om 8 uur ’s avonds 

op de w ijkraadsvergadering 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 

^rinsessekerk . van Hallstraat 118.

Sociaal raadsman:
P lke 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 h ij spreekuur op 

maandagavond van half zeven to t‘acht. Adres: 

van H a lls traat 81. Tel. 840230 (na twee uur). 

In de Hugo de Grootbuurt houdt de sociaal 

raadsvrouw spreekuur in  het gebouw in het 

B ilderd ijkpark t/o  num m er 5. De tijden zijn: 

elke maandag., dinsdag, donderdag en v r i j 

dag van 9 tot 12 uur.

Geestelijk raadsman:
Wie behoefte heeft aan een gesprek over 

geestelijke problemen kan sinds i januari 

elke vrijdagm iddag terecht op het w ijkcen

trum , van H alls traat 8 t . tussen half v ier 

en half vijf houdt daar een geestelijk w e l

zijnswerker van een van do kerken of van 

het Humanisties Verbond spreekuur.

Wijkpost bejaarden:
In form atie , advies en hulp op a lle  gebied 

voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don

derdag en vrijdag van halt tien tot e lf uur 

in de Van Boetzelaerstraat 49, tel. 844352. 

Maandag kunt u ook terecht h het gebouw 

De Reiger, van Reigersbergenstraat 65. 
rel. 855676.

Huurspreekuur:
O p drie  plaatsen In <'e wijk wordt elke week 

een huurspreekuur gehouden. W ilt u advies 

over de mogelijkheden om te weigeren, bij 

liet invullen van fo rm ulie ren  of het s c h r ij

ven van brieven, kom dan even langs;

- op dinsdagavond van 7 lot 8 uur in her 

w ijkcentrum , van H alls traat 81 en

- op woensdagmorgen van 1 1  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  var. de C .P .N ., van der Hoopstraat
43.
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KOEKHAPPEN 
IN VAN BOSSESCHOOL

Koekhappen was een van de onder
delen van het feest dat op 10 maart 
plaats vond op de Zanglijster en de van 
Bosseschiol. Omdat het gebouw van 
binnen een grondige opknapbeurt had 
ondergaan, hadden de ouderkommissies 
van beide scholen een grote kermis ge 
organiseerd. Het werd een echt buurt
feest! D e  hele middag en avond stroom
den kinderen en buurtgenoten af en aan 
Naast de kermis was er ook een bloe
men- en een handwerktentoonstelling. 
Het feest is zo goed aangeslagen, dat 
de ouderkommissies van plan zijn vol
gend jaar weer zo iets te organiseren.

MANNENKOOR 
KUNST NAAR KRACHT’

Sinds kort is  hei postaal mannenkoor "K unst 

naar K racht" verhuist en houdt d it koor 

z ijn  repetities in de recreatiezaal van het 

postkantoor aan het Bos en Lom m erple in . 

Het koor siaat onder leiding van de d ir i 

gent Nico van der Linden, Het reper-tolr 

bevat naast populair klassieke num m ers ook 

veel werken van het lichtere genre zoals 

negro sp iritua ls , volksliederen en opera en 

operette fragmenten. Het mannenkoor heeft 

dringend behoefte aan nieuwe leden en hoopt 

dar vele liefhebbers zich in hun nieuwe r e 

petitielokaal zullen melden. Het koor repe

teert elke woensdagavond van 8.00-10.15 uur 

h het postkantoor aan het Bos en Lom m er

plein I (ingang T tjl U ilenspiegelstraat).

U kunt zich aanmelden of inlichtingen ve r

krijgen b ij: H.W. Boes aart, Petmolen 76. 

telefoon 310733 (overdag 5722280).
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HUURVERHOGING.
E i' is  al veel geschreven over de huurver

hoging van 87I, die per 1 april a.s. iivnaar... 

Door de slechte kwaliteit van de woningen 

in onze buurt, komen velen hiervoor niet 

in aanmerking. Toch zullen de rneeste hu is 

eigenaren of m akelaars wel de bekende huur- 

verhogingsbrief gezonden hebben. Het is  van 

groor belang dat u. indien u deze huurverho - 

ging weigert, du schrifte lijk  aan do verhuur

der bekend maakt.

Wel moet u het verhoogde watergetd betalen, 

dit is echter m aar een gering  bedrag.

Der eenheid komt er 25 cent b ij de huur per 

m aand, een eeniieid i*  een kamer, keuken of 

douche. Een 2 kamerwoning m et keuken is 

dus 3 eenheden, een verhoging van f 0,75 

p .m .. een 3 kamerwoning * keuken *■ douche 

zijn  5 eenheden ofwel een verhoging van 

f 1,25 p.m . {in onz« buurt komt helaas maat' 

sporadisch een douche voor...)

Indien u tw ijfelt of niet weet wat uw rechten 

z ijn . kom dan gerust op m ijn  spreekuur. 

Ook kan ik 11 precies vertellen hoe te han 

delen wanneer de eigenaar de Huuradvies - 

com m issie  inschakelt.

Ook wanneer u vindt dat de huurprijs die u 

moet betalen, in verhouding veel te hoog is. 

kom dan langs, dan gaan we bekijken war de 

mogelijkheden zijn.

A ls u in het bezit vaneen  huurcontract bent. 

neem dit a ltijd  mee.

Ook moet ik u zeggen dat een huurcontract 

niet verp licht is , de meeste mensen denken 

dit a ltjjd. Vaak wordt er door de verhuurder 

een huurcontract afgedwongen op grond van 

..anders krijg t u de sleutel m e t..." .

In de meeste huurcontracten staan m inder 

p lez ie rige  voorwaarden voor de huurders, 

m aar voordelige voorwaarden voor eigenaren, 

zoals de bewuste 5 Jaren clausule. Hierdoor 

wordt u verplicht om 5 .raar lang de huurver

hoging te accepteren. zonder dat de eigenaar 

verp licht wordt om de woning goed te onde r

houden Heeft u zo’n huurverhogng.sclausule 

in uw contract staan, en z ijn  er bij uw woning 

z.g. nulpunten aanwezig als b.v. VV.C. op de 

gang of in de keuken, aanschrijv ingen van 

Bouw- en Woningtoezicht, elektrische le id in 

gen door GEB afgekeurd e .a .. weiger dan toch 

de huurverhoging, lndien dit zou leiden tot 

een proces, kunt u bij mi| terecht voor j u 

r id ische adviezen en eventuele hulp van een 

gespecialiseerde advocaat.

PAAS-PRQGRAMMA 
VAN ONS HUIS 
EN DE WITTE BRUG
Wo. 21 april, do. 22 a p r il en vrij. 23 april. 

Paasvakam ie -aktiviteiten voor k nderen van 

4 t/m  12 ja a r . met o.a. uitstapje naar het 

s trand , een paasm aaltijd  en een grote straat- 

kerm is ,

M eer informatie komt in fo lders, die op 

school worden u lr ^deeid. en affiches.

PALMZONDAG
Ons Huis en de W itte Brug organiseren een 

film m iddag  op zondag l l apr il (palmzondag) 

De f i lm  is Fancomas en wordt gedraaid  in 

Ons Huis.

Doorc’at de huur van de film  hoog is . zijn 

v/ij genoodzaakt f 2 . entreegeld te heffen.

ZOMERKAMP VAN ONS HUIS 
EN DE WITTE BRUG
Het zom erkam p van Ons Huis en de W itte 

Brug wordt di: ja a r  gehouden in  Oud Valke 

veen bij Na arden van 2 i t/m  2$ augustus. 

Kosten bedragen f 95,- Kinderen van 4-12 

ja a r  kunnen mee. E r z ijn  m aar 40 p la a t

sen. dus.............  wie hec eerst komt. die het

eerst maalt»!

M eer informatie b ij Ons Huis. tel. $.41262 

en De Witte Brug. tel. $48672.

S lu iting inschrijv ing 3 l mei.

Woont u langer dan 5 ja a r  op een woning 

en bem u ook in het hezlt van een huurcon

tract ouder dan 5 ja a r , dan is deze clausule 

niet meer van toepassing en kunt u rustig 

de huurverhoging weigeren indien er onder- 

houdsgebreken aan de woning zijn. lndien u 

geen huurcontract bezit, niets aan de hand, 

wam zonder huurcontract heeft u net zoveel 

rechten als met een huurcontract. Als u n o r 

m aa l. maandelijks de huur betaalt, zonder dat 

u in bezit bent van een huurcontract, dan is 

e r  sprake van een mondelinge huurovereen

komst. Zo ’n mondelinge huurovereenkomst 

geèft u net zoveel rechten als huurders met 

een huurcontract.

HUURSUBSIDIE.
De mensen die vorig ja a r  huursubsidie heb

ben gekregen, ontvangen rechtstreeks van het 

M in is te rie  van Volkshuisvesting een nieuw 

aanvraagform ulier voor de huursubsidie.

U krijg t daarna ook nog een uitnodiging van 

de Gemeentelijke D ienst Volkshuisvesting om 

u te helpen met het invullen van dit fo rm ulie r. 

U  krijg t dan een uitnodiging om te komen 

op het tijde lijk  w ijkkantoor van de GDV, 

Polanenstraat lX) in de Spaarndammerbuurt. 

D it kantoor is geopend van 5 april t/m  9 

apr il a.s. van S - 12 uur en van 13 16.30 

uur.

U kunt h ier ook terecht a l* u voor hei eerst 

huursubsid ie  w jlt aanvragen.

Weer u niet zeker ot u wel in aanmerking 

komt voor huursubsidie, kom dan op m ijn  

spreekuur, dan berekenen we dit precies. 

G lobaal zijn de eisen om  in aanmerking re 

komen voor huursubsidie een huurprijs  bo 

ven de f J 25. - per maand en een jaarinkom en 

beneden de f 30.000. • per-Jaar.

D it z ijn  de eisen voor 1975/19?6, voor het 

komende huursubsidie jaar 76/77 worden de 

normen nog opnieuw vastgesteld. Zodra deze 

nieuwe gegevens m ij bereikt hebben /.al ik 

d it in de volgende w ijkkrant bekend maken. 

Dus voor hei invullen van de nieuwe aan

vraagform ulieren voor huursubsidie en voor 

het aanvragen van huursubsidie kunt u u i t l u i  

tend terecht 111 de POLANENSTRAAT 90. 

van 5 t/m  9 apr il a.s.

De sociaal raadsman 

Rob Vesters 

Spreekuur:

maandag, donderdag en vrijdag  van 

9 - 2 uur.

maandagavond van half 7 lo t hall ö. 

Adres: Van H alls traat 81. Tel, $40230 

na 2 uur.

13 april:

Ten
toonstelling
in de Bentinckschool
O p 13 apr il is er in de Bentinckschool een 

ouderavond, waarb ij ouders het werk van 

hun kinderen kunnen zien. Op deze avond 

is er oók een tentoonstelling van twee pro 

jekLen (werkstukken van kinderen over be

paalde onderwerpen), De toegang voor deze 

tentoonstelling is  vrij. A lle  belangstellenden 

z ijn  welkom?

Aklieve buurtbewoners rond maquette 
van Boetzelaerstraat. (foto: Jan Otte)

KORT NIEUWS 
OVER VERKEER

Hec eerste projekt gaat over het onderwerp 

"P o s t " .  In de klassen 3 tot en met 6 hebben 

de kinderen hieraan gewerkt. Ook het A .B .C . 

heeft de kinderen geholpen. Zo leren de 

kinderen brieven schrijven , g iro  kaarten in 

vullen. Ze krijgen geschiedenis over de Post. 

het lees en taalwerk gaat erover, ze s c h r ij

ven brieven aan e lkaar, enzovoorts, liet twee

de projekt is opgezet in de derde klas. Dn 

gaat over "k aa r t lezen".

Met de hulp van een leerling  van de kweek-

VERKEERSLICHTEN HAARLEM M ERW EG/ 

VAN LIMBURG STIRL’MSTRAAT.

De zo hoog nodige verkeerslichten ter b e 

veilig ing van het voetgangersverkeer naar 

liet W esterpark komen thans voor op het 

voorrangsschema en staan vermeld voor u it 

voering in dit jaar!

VAN HALLSTRAAT:

De middenheuvels z ijn  verbreed en enkele 

straathoeken vergroot. De werkgroep ver-

MEERJAREN-PLAN
Een groep mensen van het w ijkcentrum  is 

bezig om  een lijs t op te stellen van de be

langrijkste  knelpunten in onze wijk. Zaken 

die hoognodig aangepakt moeten worden, w i l

len ze op een r ijt je  zetten.

D ie lijs t moet een soort eisen-pakket van 

de buurt worden aan de gemeente. Van de 

gemeente wordt dan gevraagd een m ee rja 

renplan te maken, waarin ze aangeven w el

ke zaken op welk tijcl-^tip aangepakt zullen 

worden.

Z o ’n plan kan e r voor zorgen dat een aan 

ta l zaken die voor de w ijk van belang zijn 

sneller tot stand zullen worden, gebracht. 

U kunt deze groep menser, helpen door aan 

te  geven welke zaken volgens U dringend 

aangepakt moeten worden. .Schrijf ze even 

op een briefje  en stuur dat naar het W IJK 

CENTRUM . van H a lls traa t 81.

BAZAR OP 15 APRIL
Als welbekende wordt de jaarlijk se  bazar 

van de Doopsgezinde Bejaardenctub in de 

Fred. Hendrikstraat 9 weer gehouden en wel 

op 15 APR IL . De opening geschied om 10.30 

’ s morgens. Onze leden werken 't hele jaar 

hard voor de/e datum en het resultaat kunt 

u dan zien en bewonderen. Ook kunt u mee 

doen in de d iverse verlotingen. W ij hopen 

en rekenen op uw belangstelling.

Leidster: Mevr. J . Wagenvoort, Adm iralen- 

gracht 85. Tel 163356.

AKTIVITEITEN
IN DE NOORD-OOST PUNT
UW VLOER VOOR HET RAAM!
De gemeente afdeling Bouw - en Woning T oe

zicht is  op dit moment erg aktief in de buurt. 

Woningen worden bekeken en aangeschreven. 

Soms krijgt de eigenaar opdracht om kleine 

verbeteringen aan te brengen. Vaak wordt 

de woning voor verdere bewoning ongeschikt 

bevonden. D it heeft dan tot gevolg dat de be

woners uitgeplaatst worden, dat toilet en 

keuken vermeld worden en dat de vloeren

school is  dit projekt (wat een onderdeel is 

van het onderw ijs m  aardrijkskunde) opgezet. 

H ieraan werkten ook enkele ouders mee. 

‘Zo gingen de kinderen een bepaald deel van 

de buurt in en maakten daarna een kaart 

ervan, leder kind maakte een foto van wat 

h ij of z ij  belangrijk vond onderweg.

Bovendien werd met behulp van ouders en 

de speelplaats in de Van H allstraat gemaakt. 

De resultaten van d it projekt, z ijn  dus te 

zien op deze avond.

Nogmaals, iedereen is van harte welkom!

Namens het hoofd en het 

personeel van de Bentinckschool.

keer onderzoekt samen met bewoners van 

de Van H alls traat en de gemeente naar een 

nog beter verm inderen van de snelheid van 

het autoverkeer. Ook een veiliger kruispunt 

Van H allstraat/H aarlem m erw eg is in onder

zoek.

FREDERIK  HENDRlKPLANTSOEN:

De verkeersafw ikkeling rond en door het 

frederik  her.drikplantsoen worde aandachtig 

bestudeerd. E r  kwamen een tweetal reak- 

ties binnen in antwoord op het artike l in 

de w ijkkrant van m aart j. l . Bedankt.

Ie  HUGO DE GROOTSTRAAT:

Op 3 m aart vond een discussieavond plaats 

in het Hufré-kwartier. Tekeningen en een 

kleine maquette waren te bezichtigen. B reed

voerig werd de leefbaarheid in de buurt 

besproken. Door her buurtcom ité zal aan

dacht worder. besteed aan naar voren g e 

brachte klachten van parkeeroverlast en even

eens za l worden getracht de leefbaarheid 

rond de le  Hugo de Grootstraat zo goed als 

mogelijk  is , te verbeteren. De veiligheid 

van kinderen en ouderen krijg t alle aan 

dacht evenals het vergroten van groenvoor

zieningen.

VAN BO ET ZELA ERPLE IN  (w ijkprojekt A m 
sterdam  700).

Op 10 m aart was in de Gregoriusschool in 

de Van Beuningenstraat een maquette ten

toongesteld van het toekomstige Van Boet- 

ze laerpleln . Het ontwerpplan hiervoor is n 

behandeling bij de gemeente. Op 19 m aart 

werd een drieta l iepen ngeplant op het plein 

door de dienst beplantingen van de gemeente. 

De werkgroep Van Boetzelaerplein zal de 

komende maanden nog verschillende aktt- 

viteiten met de bewoners rond het plein 

ondernemen. E r  wordt o.a. aan gedacht de 

m uur van de Gregoriusschool te verfraaien 

met geschilderde ideeen van en zoveel m o 

ge lijk  door leerlingen.

e ru it gezaagd worden om de ram en dicht 

te kunnen spijkeren.

D ichtgespijkerde woningen z ijn  nu niet be

paald een verfraaiing van de buurt. V e r

krotting neemt nu nog sneller toe en steeds 

meer mensen trekken uit de buurt weg. Een 

leefbare Noord Oost punt? (de zeven hu izen

blokken rondom het van Hogendorppleiny. Ver

geet het m aar op deze manier.

LOGISCH?

Bouw- en Woningtoezicht volgt geen enkel 

logisch svsteem bij het ontruimen en d ich t

spijkeren van woningen. Meestal zijn  het 

zom aar panden m idden in een r ij of zomaar 

een enkele woning in een pand. bijvoorbeeld 

2 hoog voor. Deze panden of woningen zijn 

echt niet. aanw ijsbaar slechter dan de rest 

in  de Noord Oost Punt.

Ook is er voor de dichtgespijkerde woningen 

geen enkel duidelijk bouwplan, dus het kan 

nog wel jaren duren voor er iets mee ge

beurt. Het zou trouwens ook idioot z ijn  om 

zom aar een enkel pand te slopen en een 

nieuwe woning tussen de oude in te zetten. 

HOE DAN W EL?

Zolang het ntet duide lijk  is  wat e r met 

de woningen gaat gebeuren, ze bewoon

baar laten

- Zo snel m ogelijk komen tot een goed bouw

plan voor een aantal blokken in de NOP. 

en wel degene die er het meest aan toe 

zijn .

Pas als zeker is  dat er snel en goedkope 

meuwbouw kan komen, moet het blok ont

ru im d  en gesloopt worden.

- De bewoners moeten zoveel mogelijk in 

de k laar gekomen nieuwbouw in de buurt 

geherhuisvest worden, als ze dat w illen. 

De bewoners v3n de blokken die het eerst 

gesloopt zu llen worden, moeten mee kun

nen praten over hun toekomstige woningen.

Z ie t U deze volgorde van werken ook zitten? 

W ilt U ook tot een goede en logische ve r

nieuwing van Uw buurt komen? Komt U dan 

eens langs in ons informatle-wltikeltjej 

Openingstijden: maandag- en donderdagm id

dag van 13.00 15.00 uur.

Buurcgroep Noord Oost -punt.

WIJKKRANT
Deze w ijkkrant verschijnt maandelijks m  de 

Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.

Redaktie:

Kare i van Hooff <koordinator)

Henk Vermeulen 

Nora Brouwer 

Yvonne j unssen 

Matt Delahay

W im  Stevenhagen (tekening » lay-out)

Han Sieveking ffoto's)

Redaktioadres; van H alls traat 81.

A rtikelen en mededelingen dienen voor 19 

ap r il te z ijn  ingeleverd. Ook ingezonden b r ie 

ven zijn  welkom! Deze krant wordi in de 

eerste week van elke maand bezorgd. K lach

ten over de bezorging doorgeven aan het 

w ijkcentrum , tel. 82 I I  3 3 . Oplage 13.000 

exemplaren.


