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Eindelijk tekst en uitleg?

GEMEENTE ORGANISEERT 
BUURTVERGADERING 
IN NOORD OOST PUNT

Eind juni heeft de gemeente een krantje u it

gegeven voor de bewoners van de zeven blok

ken rond het Van Hogendorpplein, de z.g. 

Noord Oost Punt. In dat krantje werd een 

buurtvergadering aangekondigd in september. 

Die vergadering gaat 14 september plaats

vinden. Via een brief van de gemeente wor

den de buurtbewoners voor deze vergadering 
uitgenodigd.

De brief wordt huis-aan-huis bezorgd. Er 

worden elf vragen opgesomd die op deze ver

gadering aan de orde zullen komen.

1. Waarom is er de laatste jaren zo weinig 

gebeurd?

2. Wordt de hele buurt gesloopt of blijven alle 

huizen voorlopig wel overeind staan? •
3. Hoe lang kan ik hier nog blijven zitten, 

heeft het nog wel zin om m ijn kamer te be

hangen?

4. Komen er binnenkort in deze buurt nieuwe 

huizen en kom ik daarvoor in aanmerking?

5. Zullen de huren voor m ij betaalbaar wor

den?

6. Wat gebeurt er met de winkels en bedrij

ven?

7. De bejaardenwoningen die aan de Witten - 

kade worden gebouwd, kan ik daar in en hoe 

moet ik me dan melden?

8. Wat is de gemeente verder nog van plan 

met onze buurt?

9. Wat wil dat zeggen, een bestemmingsplan?

10. Hoe kunnen de buurtbewoners zelf over 

de buurt meebeslissen?
11 Wat gaat er vanaf nu verder gebeuren? 

U kunt deze elf vragen zien als een soort 

agenda voor die avond. Natuurlijk zal het ook 

mogelijk zijn andere onderwerpen aan te s n ij

den. Het zal niet mogelijk zijn om op alle 

persoonlijke vragen 'in te gaan die u zou 

w illen stellen. U kunt daarvoor een afspraak 

maken met de ambtenaar van Bureau Be 

stuurskontakten om met hem te proberen uw 

vragen en problemen opgelost te krijgen. 

U ziet het, het wordt een heel belangrijke 

vergadering.

We moeten op deze vergadering duidelijk m a 

ken dat het lang genoeg heeft geduurd. De 

vernieuwing van de Noord Oost punt moet 

snel van de grond komen. Goede en betaalba 

re woningen, ruime voorzieningen op het ge - 

bied van winkels, onderwijs en rekreatie, een 

plezierige woonomgeving, daar gaat het om. 

KOM DUS OP DE BUURTVERGADERING, 14 

september om 8 uur 's avomds in de Van 

Hogendorps chool.

IK. UE& &BHUP VOOfi. 

OCİE EIS .......

NIEUWE OVERLEGGROEP 
WIL VAART ZETTEN ACHTER 
STADSVERNIEUWING IN DE 
STAATSLEDENBUURT
De stadsvernieuwing in de Staatsliedenbuurt 

en met name in de Noord Oost Punt komt 

niet of nauwelijks van de grond.

De kwaliteit van de buurt gaat steeds verder 

achteruit. Dat ir een onaanvaardbare zaak. 

Hoe kan je aan deze situatie een einde ma 

ken? Met die vraag zijn een viertal groepe

ringen in de buurt bejrin juni rond de tafel 

gaan zitten: de CPN afdeling Staatslieden 

buurt, de PvdA afdeling Noord West, de buurt- 

groep Noord-Oost Punt en het huurkomitee 

Staatsliedenbuurt.

Het eerste resultaat van dat overleg was 

een brief aan de wethouders van Publieke 

Werken en Volkshuisvesting. Daarin worden 

een aantal voorstellen gedaan om tot snelle

re nieuwbouw te komen en verdere aftakeling 

van de buurt voorkomen kan worden.

De eisen zijn:

- E r moeten meer ambtenaren beschikbaar 

komen om plannen te maken voor de Staats

liedenbuurt.
Er moeten mogelijkheden gezocht worden 

om zo snel mogelijk te bouwen, met name in de 

Noord Oost Punt, ook al is het toekomstige 

bestemmingsplan nog niet gereed.

- De gemeente moet sneller en systemati

scher huizen en grond aankopen. De grond 

die de gemeente op dit moment in de Noord 

Oost Punt bezit is versnipperd over de hele 

buurt. Dat vertraagt de mogelijkheid om tot 

snelle nieuwbouw over te gaan.

- Het vallen van gaten en dichtspijkeren van 

woningen moet voorkomen worden.

- Huiseigenaren moeten door Bouw en W o

ningtoezicht gedwongen worden om huizen, die 

niet direkt voor sloop in aanmerking komen, 

normaal te onderhouden en niet te laten ver 

krotten.

- Nieuwbouw van koopwoningen door partiku - 

lieren moet voorkomen worden. Het beleid 

moet gericht zijn op betaalbare huurwonin

gen.

D e tegeltuin van mevrouw Berendsen 
uit de Cliffordstraat is wel de meest 
indrukwekkende van het jaar. Ze 
woont zelf op drie hoog en stopte in 
het voorjaar een paar zonnepitten in 
de grond. Als het nog even zomer 
blijft, k ijk t straks de bovenste zonne
bloem zo b ij haar de kamer binnen. 
Gefeliciteerd met dit prachtige resul
taat!

AKTIES.
Het overleg van de vier groeperingen in de 

wijk kondigt in de_ brief aan dat het de stads - 

vernieuwing in de Staatsliedenbuurt kritisch 

wil begeleiden. "W ij willen dit doen” , schrijft 

het overleg, "door het organiseren van buurt 

vergaderingen, het geven van voorlichting en 

advies, het toezien dat bjjurtbevyoners en buurt - 

groepen bij de besluitsvorming worden betrok-- 

ken, het voeren van overleg met de gemeente 

en het voeren van akties".

De overleggroep zal zich binnenkort via een 

manifest richten tot de bewoners van de Noord 

Oost Punt. De vier groeperingen roepen alle 

bewoners rond het Van Hogendorpplein op om 

de grote vergadering te bezoeken die op 14 

september door de gemeente wordt georgani

seerd in de Van Hogendorpschool. Op deze 

vergadering zullen de ambtenaren tekst enuit- 

le g geven over het. beleid zoals dat tot nu 

toe gevoerd is en over wat er met de Noord 

Oost Punt gaat gebeuren. Elders op deze pa

gina leest u meer over deze vergadering.

Fred. Hendrikplantsoen:

DE CLOE KOMT BELOFTE 
NIET NA

Op donderdag 20 mei heeft wethouder De Cloe 

een gesprek gehad met het huurkomite Hugo- 

de G root/Fred. Hendrikbuurt en bewoners 

rond het Fred. Hendrikplantsoen over de ver

krotting van een groot aantal woningen aan 
dat plantsoen.

Het gesprek ging over de eisen die door het 

komite en de bewoners waren opgesteld:

- snelle en betaalbare nieuwbouw en dus:

- een aktief aankoopbeleid van de gemeente en

- geen bouwvergunning voor projektontwik- 

kelaar Sibbel.

De Cloe zei veel begrip te hebben voor deze 

eisen, maar voegde daar aan toe dat de fi- 

nanciele middelen van de stad Amsterdam 

niet afdoende waren om overal in de stad de 

stadsvernieuwing aan te pakken.

De buurtdelegatie wilde dat best geloven, maar 

vond dat geen reden om bij de pakken neer 

te zitten. Daarvoor is te belangrijk dat aan 

het plantsoen maar ook elders in de stad 

huizen komen die betaalbaar zijn voor de oor

spronkelijke bewoners.

Als de gemeente daar geen geld voor heeft, 

is de oplossing dat wethouder en buurtdele

gatie samen naar de verantwoordelijke m in is 

ter in Den Haag gaan om het geld los te peu

teren.

De Cloe ging op dit voorstel niet in.

Wel beloofde hij het volgende:

- de gemeente zo aan het plantsoen gaan 

verwerven* om verdere spekulatie tegen te 

gaan (het pand op nr. 48 werd hierbij ge

noemd)

de gemeente zou plannen maken waardoor, 

in de toekomst betaalbare nieuwbouw moge- 

lijk  gemaakt wordt

- onderzocht wordt of op de grond die S ib 

bel nu al heeft (nrs. 16 t/m  40) toch betaal

bare nieuwbouw plaats kan vinden

De Cloe zal ons in september weer voor 

een gesprek uitnodigen om de vorderingen te 

bespreken.

Een redelijk resultaat, vond de buurtdelegatie. 

Wie schetst dan ook onze verbazing toen een 

week later het pand op no. 48 bij de openbare 

veiling niet door de gemeente maar door S ib 

bel gekocht werd. Voor 500 gulden meer had 

de gemeente het in handen kunnen krijgen. 

Goed, de gemeente zit in financiele m oe ilijk 

heden. Maar als de stadsvernieuwing aan het 

plantsoen op 500 gulden stuk kan lopen, dan 

vragen we ons af hoe serieus we de belof

tes van De Cloe moeten nemen.

Daarom zal het huurkomite deze maand op

nieuw een buurtvergadering organiseren. Op 

deze vergadering zal het komite wethouder De 

Cloe en leden van de gemeenteraad uitnodi

gen.

De eisen kunnen dan opnieuw aan de wethou

der worden voorgelegd.

Ook elders in de Fagelbuurt grijpt de ver

krotting om zich heen. Op deze buurtverga

dering kan ook dat feit met de wethouder be

sproken worden.

De datum van deze vergadering staat nog niet 

vast. Maar we roepen nu al de bewoners 

van de Fagelbuurt op om op deze vergadering 

te komen. Dan kunnen we onze eisen zo krach

tig mogelijk op tafel leggen.

Huurkomite Hugo de Groot/

Fred. Hendrikbuurt.

PLANTSOEN
MAG GEEN STALLING Y00R 
TRAMS WORDEN
In de loop der jaren zijn er heel wat tekeningen 

gemaakt en plannen ontworpen ter verbetering 

van het Fred. Hendrikplantsoen. Maar van de 

uitvoering van die plannen is tot nu toe nog 

niet veel terecht gekomen.

Het gemeente vervoerbedrijf dreigt nu boven - 

dien een stevige streep door een deel van de 

plannen te trekken. Z ij willen namelijk de 

tram lus op het plantsoen gaan gebruiken om 

daar overdag reserve-trams te stationeren, 

die zo nodig op verschillende lijnen in de 

stad ingezet kunnen worden.

Een triest vooruitzicht voor de bewoners aan 

het plantsoen. Oorspronkelijk was het de be

doeling dat het groengedeelte van de rontonde 

samengevoegd zou worden met het noordelijk 

gedeelte van het plantsoen. Die mogelijkheid 

is er, omdat het verkeer in de toekomst geen 

gşjjruik meer zal maken van een deel van de 

rotonde. Maar als het GVB zijn plannen door

zet, maakt dit plan uiteraard weinig kans. 

De verkeerswerkgroep wil samen met bewo

ners van het plantsoen akties ondernemen om 

dit GVB plan tegen te houden en aan te drin 

gen op een snelle verbetering van het hele 

plantsoen.

Deze maand zal daarover een vergadering 

worden belegd.

Mensen die geinteresseerd zijn in de verkeers

problemen van onze wijk en dit soort akties 

willen helpen organiseren, kunnen zich opge

ven bij het WIJKCENTRUM, Van Hallstraat 81 

De verkeersgroep heeft dringend een aantal 

aktieve. nieuwe leden nodig. Geef u dus op!

In mei werd het befaamde toernooi om de Staatsliedentrofee gehouden. We 
hebben daar in de WIJKKRANT van juni uitgebreid aandacht aan besteed. 
Maar we hadden toen helaas nog geen foto van het winnende elftal. Hier
boven zie u ze dan: de twaalf beste voetballers van de FAGELSCHOOL en 
hun meester. Ze zijn trots op de trofee en hopen hem nog vele jaren in de 
prijzenkast te mogen houden.
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Inlichtingen
OVER 
BEJAARDENWONINGEN
Begunstigd door het mooie zomer
weer verloopt de bouw van de be- 
jaardenwoningen op het terrein van 
de voormalige kininefabriek naar 
wens.
De komende tijd is men nog bezig 
met het storten van de betonvloe- 
ren en wanden. Aan het einde van 
het jaar hoopt men tot het dak ge
vorderd te zijn. Daarna begint het 
metselwerk. Het zal eind volgend 
jaar zijn, wanneer de woningen be
trokken kunnen worden.
Voor diegçnen, welke nadere int 
lichtingen willen hebben over de 
indeling van de woningen, voor wie 
ze bestemd zijn en op welke ma
nier men kan inschrijven, ver
schijnt volgende maand een voor- 
lichtinggmapje. U kunt dit mapje 
thuis bezörgd krijgen, als ü 
uw naam en adres opgeeft bij het 
Wijkcentrum, Van Hallstraat 81 of. 
bij de wijkpost voor bejaarden,. 
Van Boetzelaerstraat 49.
De woningen zijn bestemd voor; 
zelfstandige bejaarden, welke in; 
staat zijn zichzelf grotendeels te 
kunnen verzorgen en hun eigen potje 
kunnen koken. Voor mensen, wel-, 
ke aanvullende verzorging nodig 
hebben, zijn deze zelfstandige wo
ningen niet geschikt.
Er wordt soms verteld, dat men-' 
sen al ingeschreven staan voor de
ze woningen. Dit is onjuist.
De mensen , die bij de Centrale: 
Registratie in de Vlaardingenlaan 
of bij Patrimonium in Noord hun 
naam opgegeven hebben, krijgen 
eveneens ditzelfde voorlichtings-( 
mapje toegestuurd.
U behoeft dus niet meer naar de 

Vlaardingenlaan of naar Noord te 
gaan. U kunt uw naam en adres • 
nu in de wijk opgeven.

Hieronder staan de adressen nog-] 
maals afgedrukt:

Wijkcentrum, Van Hallstraat 81, 
telefoon 82 11 33.

Wijkpost voor Bejaarden, Van
Boetzelaerstraat 49

w ijk centrum.
KNOOPPUNT VAN AKTIVITEI- 

: TEN EN AKTI ES IN DE WIJK
■ De vakanties zijn weer voorbij. Misschien heeft 

’ u een paar weken door kunnen brengen aan 

het strand of in de bossen, in een tent, de 

caravan of een klein hotelletje. Maar nu zit 

u weer thuis, in uw eigen woning, in uw eigen 

wijk. Alles is weer gewoon en eigenlijk is 

er niks veranderd.

Hoewel...als je de afgelopen jaren zo bekijkt 

dan verandert er natuurlijk toch wel het een 

en ander in de wijk. Vaak zijn dat slechte 

veranderingen: in grote delen van de buurt 

gaan de huizen er immers elk jaar op achter

uit.

Soms zijn dat goede veranderingen. Neem de 

renovatie van de gemeentewoningen rond het 

Van Beuningenplein, de nieuwbouw aan de Wit- 

tenkade, de bouw van het komplex bejaarden- 

woningen en het voorzieningencentrum. E r komt 

een verkeerslicht bij voor de veiligheid van 

de voetgangers, een schoolmuur wordt be

schilderd, een speelplaats komt tot stand, 

een buurthuis wordt opgeknapt.

Dat zijn allemaal goede veranderingen die a l

leen maar tot stand konden komen omdat ak- 

tieve buurtbewoners daar hard aan hebben ge

werkt. Soms komen die verbeteringen gemak

kelijk tot stand, soms is het een kwestie van 

jarenlang door zetten. Maar je hoeft het geluk

kig nooit in je eentje op te knappen.

Sinds een jaar of vijf is er namelijk een w ijk

centrum in de buurt.

Het wijkcentrum probeert op allerlei gebied 

.akties en aktiviteiten te stimuleren die in het 

belang zijn voor de wijk en haar bewoners. 

Dat gebeurt via werkgroepen, aktie-groepen of 

komites die zich met bepaalde delen van de 

wijk of met bepaalde onderwerpen bezig hou- 

dea De aktiviteiten van die groepen lopen erg 

uiteen. Zo is er een werkgroep Kunst in de 

Wijk die kültürele en feestelijke aktiviteiten 

opzet. Er is een groep die zorg draagt voor 

peuterspeelzalen in de wijk. Er is een groep 

die ervoor heeft gevochten dat de bejaarden- 

woningen aan de Wittenkade gebouwd gingen 

worden. In de Fred. Hendrik/Hugo de Groot- 

iu u r t  is er het huurkomite. die niet alleen 

de jaarlijkse huurverhogingen bestrijdt/ maar 

ook opkomt voor betaalbare nieuwbouw en re 

novatie ün die buurt. En dit is nog maar een 

kleine greep van de groepen die bij het w ijk 

centrum betrokken zijn.

BESTEMMINGSPLAN.

Een belangrijke zaak waar het wijkcentrum 
zich de komende tijd mee bezig gaat houden 

is het z.g. bestemmingsplan.

In zo'n plan worden op allerlei gebied u it

spraken gedaan over de toekomst van de wijk. 

Welke woningen zijn nog in goede staat en 

moeten opgeknapt worden?'Welke woningen zijn 

zo slecht dat ze beter vervangen kunnen 

worden door betaalbare nieuwbouw? Hoe moe

ten de verkeersproblemen opgelost worden? 

Hoeveel scholen en wat voor scholen moeten 

er in de wijk zijn? Moet het aantal winkels 

uitgebreid of zijn er eigenlijk te veel? Is er 

genoeg speelruimte voor de kinderen?

Om dat soort vragen gaat het in zo'n bestem

mingsplan. Het wijkcentrum heeft geeist dat 

bij het maken van' zo’n plan de stem van de 

buurtbewoners doorslaggevend moet zijn. We 

proberen er dan ook op toe te zien dat de 

wensen en verlangens van de wijk zo veel 

mogelijk naar voren worden gebracht en ook 

werkelijk in de plannen worden opgenomen.

WIJKRAAD.

Eens in de maand komen vertegenwoordigers 

van de groepen en organisaties die in de wijk 

aktief zijn, bij elkaar op de wijkraadsverga- 

dering. Op die vergadering worden de akties 

en aktiviteiten in de wijk besproken. Mis ■ 

standen in de wijk kunnen daar worden aan - 

gekaard, zodat samen bekeken kan worden 
wat er tegen gedaan kan worden.

En uiteraard is ook het toekomstige bestem

mingsplan daar steeds in diskussie.

Deze vergadering wordt elke tweede maan

dag van de maand gehouden in het zaaltje 

naast de Prinsessekerk, Van Hallstraat 118. 

De eerst volgende is dus op 13 september 

om 8 uur.

Mensen die zich aktief voor de belangen van 

de buurt willen inzetten, zijn daar van harte 

welkom. U kunt natuurlijk ook informatie over

GEZELLIG NAAR 
CLUB OF SOCIETEfT
Hoe gaat het dikwijls? Je wil wel 
eens een middagje eruit. Gezellig 
met andere mensen praten, 
een spelletje doen of een interes
sante lezing horen. Maar zoals 
vele mensen zet je niet zo gauw 
de eerste stap. In je ééntje een 
vreemde club binnenstappen is een 
beetje onwennig. Toch is het de 
moeite waard. Er zijn in de buurt 
genoeg mogelijkheden.

We willen u grâag behulpzaam zijn 
de eerste stap te zetten. U zult 
er geen spijt van hebben. Als u 
zel£ iemand kent, die naar een 
klub gaat, kunt u het beste aan die 
vragen hoe het er toe gaat en of 
die de eerste keer mee wil gaan. 
U kunt ook voor het verkrijgen 
van nadere inlichtingen uw naam en 
adres opgeven bij het Wijkcentrum 
Dan komt er iemand bij u thuis 
even over praten. Ik zou zeggen: 
Probeer het eensj Een middagje 
eruit is goed voor u|

Hieronder volgen de namen en 
adressen van de klubs:
Algemene Bond voor Bejaarden: 

gebouw Westerkwartier, Van 
Beuningenplein 3, maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 1.30-3.30 uur.

A’damse Bond voor Ouderen en 
minder validen, gebouw Ons Huis 
Van Beuningenplein, dinsdag en 
donderdag van 1.30-3.30 uur. 

Lutherse bejaardensoos, de Wart- 
burg, Van Boetzelaerstraat 49, 
woensdag van 2-4 uur.

Maranatha , Prinsessekerk, Van 
Hallstraat 164, dinsdag van 2-4 
uur.

Magdalena, tijdens verbouwing De 
Witte Brug tijdelijk in Spaarn- 
dammerstraat 9, 1-4 uur 
’s maandags.

Hufré, Rombout Hogerbeetsstraat 
109, donderdag van 8-11 uur. 

De Reiger, Van Reigersberger- 
straat 65, dinsdag van 1-4 uur 
en van 8-11 uur.

Doopsgezinde soos, Frederik Hen
drikstraat 13, Elimkapel, don
derdag 2-4 uur.

DANSEN 
VOOR 
OUDEREN
Wellicht zal het u bekend zijn, 
dat voor oudere mensen de laatste 
tijd ook de volksdansen zijn aan
gepast. Uit ervaring is bekend, 
dat het een enorme belevenis is 

weer te kunnen gaan dansen en 
daarin ook veel plezier te hebben. 
Er zijn landelijk speciale oplei
dingen voor leiding geven aan be- 
jaardengroepen.

Een van de leidsters van dans
groep ZAJEDNICA, Van Oldebar- 
neveldtstraat 110-112, heeft met 
goed gevolg zo een opleiding ge
volgd en zij is zeer enthousiast 
over dit werk.

Elke woensdagmorgen van 10-11 
uur van september tot 1 juli kunt 
u terecht op een bejaarden volks
dansgroep.

Er zijn beginners - en vervolgkur- 
sussen. De kosten bedragen slechts 
drie gulden per maand. Dat is geen 
geld.

Gaat u ook eens kijken op woens- 
dago chtend?

Stichting dansgroep Zajednica, 
Van Oldebarneveldtstraat 110-112 
(vlak bij de 3e Hugo de Groot
straat).



Bouwplan Haarlemmerweg!

Een brief, een Informatie
avond en een tentoonstelling

■Zoals bekend wordt er een bouwplan voorbe

re id  voor' de hoek van de Wittenkade en de 

;Ha ar lemmerweg.

M e r  zullen ongeveer 40 woningen worden ge- 

Aouwd.

D aa r heeft u in de W ijkkrant van juni al veel 

jover kunnen lezen. Dan weet u dat er voor 

jde bouw een bouwteam van de gemeente is 

gevormd. Daarin zijn ook de Buurtgroep Noord 

Oost punt en de woningbouwvereniging verte

genwoordigd. Dit team had een inspraakpro

cedure voorbereid.

]Maar wat is er in de zomermaanden gebeurd?

B R IE F  NAAR OUD-BEWONERS.

£>e dienst Herhuisvesting van de gemeente heeft 

5ionderd weggesaneerde buurtbewoners een 

"brief geschreven. H ierin werd gevraagd of 

5nen terug wilde verhuizen naar nieuwbouw in 

ïJe buurt. Veel oud-bewoners hebben hierop 

gereageerd. Het bleek dat een groot aantal 

jvroegere Staatsliedenbuurters niet kon wen- 

jnen in hun nieuwe wijk. Bijna twintig van hen 

J;aven te kennen dat ze best in aanmerking 

ïwilden komen voor een nieuwe woning in de 

Staatsliedenbuurt. Daar hebben ze volgens de 

■gemeentelijke régelingen ook recht op.

INFORMATIE AVOND.

p p  16 augustus is een informatie avond geor

ganiseerd in de Van Hogendorpschool. De op- 

Somst was behoorlijk groot. E r waren meer 

jlan twintig belangstellenden.

Op deze bijeenkomst werd het woord gevoerd 

door iemand van Herhuisvesting van de ge

meente. Z ij legde uit wie er recht hadden 

op deze woningen:

- Eerst de oorspronkelijke hoofdbewoners die 

zijn weggesaneerd

- Daarna de buurtbewoners , die op grond van 

de sloop van hun woning in bezit zijn van 

een urgentiebewijs.

- Vervolgens de overige urgenten uit de Staats

liedenbuurt.

- Als er dan nog ruimte over is: De urgenten 

van buiten de Staatsliedenbuurt.

Ook vertelde ze op hoeveel kamers men recht 

had.

- Een gezin zonder kinderen kreeg een wo

ning met drie kamers,

- Een gezin met een kind kreeg een woning 

met 3 of 4 kamers.

- Een gezin met twee of drie kinderen kwam 

in aanmerking voor een woning met 4 ka
mers.

Ook werd op deze avond uiteengezet hoe men 

nu verder zou gaan. Eerst zou een architect 

worden gekozen. Daarna zou worden gepraat 

over de eisen waaraan de woningen zouden 

moeten voldoen. Vervolgens zou het ontwerp 

worden gemaakt. Aansluitend daarop kan wor

den begonnen met het voorbereiden van de 

bouw. Als het meezit zullen de woningen in 

1978 gereed zijn.

BEWONERS WITTENKADE.

Op de informatie avond waren ook een aantal 

bewoners van de nieuwbouw aan de W itten 

kade aanwezig. Het bleek dat ze nogal wat 

klachten hadden. Zo betaalden ze al een jaar 

lang tuingeld. Maar wat kregen ze er voor: 

een zandvlakte die als hondentoilet gebruikt 
werd!

Dhr. Van de Werff van de Woningbouwvereni - 

ging (Patrimonium) beloofde verbetering te 

brengen in deze situatie. Ook zou hij nog 

kontakt opnemen over een aantal andere klach

ten.

WAT NU.

Hoe gaat het nu verder met het bouwplan 
aan de Haarlemmerweg?

Eerst gaan de bewoners een architect k ie 

zen. Via een advertentie heeft het bouwteam

zes architekten geselekteerd. Aan die archi- 

tekten is gevraagd om zich via een tentoon

stelling te presenteren. Aan de hand van die 

tentoonstelling kunnen de bewoners dan een 

architekt voor het bouwplan kiezen.

Daarna zal worden gepraat over de eisen 

waar de woningen aan moeten voldoen.

Ook de bewoners kunnen dan hun wensen naar 

voren brengen. Al deze wensen kunnen wor

den.opgenomen in het "P rogram m a van E isen" 

Hierin staat waar de architekt zich bij het ont

werpen aan moet houden. Als het "P rogram m a 

van E isen" gereed is , kan de architekt met 

het ontwerpen van de woningen beginnen.

Wijkcentrum in brief aan wethouder:
MEER 
AMBTENAREN NODIG
Zoals we voor de vakantie al schreven: de 

Staatsliedenbuurt krijgt een nieuw bestem

mingsplan. Dat kân een goeie zaak zijn en 

een belangrijke stap in de richting van een 

aantal noodzakelijke verbeteringen en ver

nieuwingen in de wijk. Maar dan moet wel aan 

een aantal eisen worden voldaan. De w ijk 

raad heeft die eisen op een rijtje  gezet en 

toegestuurd aari wethouder De Cloe die zich 

met de stadsvernieuwing bezig houdt. 

Allereerst vinden we dat het maken van zo'n 

bestemmingsplan geen ekskuus mag zijn om 
verbeteringen die op dit moment mogelijk zijn, 

dus zonder zo'n plan, op de lange baan te schui

ven of te vertragen.

We vinden dat het plan snel klaar moet zijn. 

Het werken aan zo'n plan wekt de verwach

ting dat er spoedig verbeteringen van de grond 

komen. Die verwachting moet worden waar

gemaakt. Daarom moet het plan er snel ko

men, zodat er mee gewerkt kan worden. 

Ten derde eisen we garanties dat het plan 

tot stand komt op grond van de wensen en 

verlangens die in de wijk leven.

Ten vierde eisen we dat bij de besprekin

gen over het bestemmingsplan van de Staats

liedenbuurt ook de gebieden worden betrok

ken die daar pal naast liggen. Met name: 

het terrein van de Westergasfabriek, van het 

Waterleidingbedrijf en van de Markthallen. 

De toekomstige bestemmingen van deze te r

reinen zijn van groot belang voor de rest 

van de buurt.

In de brief verzoekt de wijkraad om het aan 

tal ambtenaren dat zich met de wijk bezig 

houdt uit te breiden. Anders zal nooit aan 

de bovenstaande eisen beantwoord kunnen wor

den. Nu al blijkt namelikk dat allerlei zaken 

blijven liggen door te kort aan mankracht bij 

de ambtenaren.

Ook vraagt de wijkraad om meer financiële 

middelen voor he t wijkcentrum, zodat het 

wijkcentrum een aktieve rol kan spelen bij 

de inspraak van de wijkbewoners.

^ 0 2 ,  o c  kJIe u WE 4M6reKJAft£f'J

I-WN AL IKlSEWOWr.-

„Geen parkeerplaats op het plein”  en „Het plein voor de kinderen". Met dit 
soort leuzes heeft Ome Hein, patatboer van het Van Hogendorpplein, met de 
kinderen uit de buurt aktie gevoerd. Het was geen echte aktie. En er komt 
ook niet echt een parkeerplaats. Het was allemaal voor de fillem. O f liever: 
voor een televisie-serie van de NOS-schooltelevisie. De serie wordt deze 
herfst uitgezonden. Jammer dat de échte aktie rond het plein niet aan bod 
komt in die serie, namelijk de aktie voor snelle aanpak van de nieuwbouw 
rond het plein.

KRAKERS OPRELICHT IN VAN HOfiENDORPSTRAAT
Dit wordt het verhaal van een aantal krakers die werden opgelicht. Een buurtbewoner wist 

nog een slaatje te slaan uit woningen die over enige jaren plat gaan. Een waarschuwing 

voor iedereen die in onze wijk een woning te kraak, te huur of te koop krijgt aangebo

den, En een bewijs dat het de hoogste tijd wordt voor een slagvaardig beleid van de ge

meente gericht op snelle vernieuwing van de Staatsliedenbuurt.

Een groot aantal bewoners in de Van Hogen- 

dorpstraat tussen nummer 51 en 71 hebben 

de laatste maanden van de gemeente een an

dere woning aangeboden gekregen. De oor

spronkelijke eigenaar was namelijk van plan 

deze woningen te renoveren, zodat de bewo

ners moesten verhuizen.

De renovatie-plannen werden echter afgekeurd. 

De woningen werden aan de gemeente verkocht. 

Maar mede door bemiddeling van de buurt

groep NOP hielden de bewoners het recht op 

herhuisvesting.

Een voor een kwamen er dus woningen leeg 

te staan. Aanvankelijk was de bedoeling om 

de woningen dicht te spijkeren. Maar omdat ze 

pas over een paar jaar zullen worden gesloopt, 

heeft de buurtgroep geëist dat de woningen in 

gebruik zouden blijven. Zo'n dichtgespijkerd 

stuk straat is immers een afschuwelijk gezicht. 

Bovendien zou het weer een klap zijn voor 

de winkeliers in de omgeving.

De gemeente en de buurtgroep spraken af dat 

de huizen beschikbaar komen voor tijdelijke 

bewoners. Een deel zal worden toegewezen 

aan mensen van de ATVA in de Marnixstraat, 

een ander deel aan de jongeren uit de buurt. 

Maar, helaas zo gauw de eerste woningen leeg 

kwamen werden ze gekraakt. Dat gebeurde on

der leiding van een buurtbewoner die lid  was 

van de Amsterdamse Aktie Partij, een groep 

die zich veel met kraken bezig houdt. De wo

ningen bleken in heel slechte staat te zijn. 

Daar wist deze buurtbewoner wel raad op. 
Voor een aardig bedragje zou hij wel zor

gen dat de boel er weer leefbaar uit kwam 

te zien. 'Maar hebben we wel de garantie 

dat we op deze woning kunnen blijven zitten', 

vroegen de krakers. Ook daar had de buurt

bewoner wel een oplossing voor. Als ze hem 

per woning 175 gulden betaalden, zou hij het 

met een ambtenaar op het Wibauthuis in orde 

maken. Dat geld hadden de krakers er wel 

voor over.

Twee van hen gingen met deze persoon mee 

naar het Wibauthuis. T e  moesten in de hall 

blijven wachten terw ijl hij 'boven' alles in 

orde zou maken. Ze gaven het geld en een 

half uur tater kwam de man weer terug. De 

zaak was rond. De krakers waren veilig. 

Een paar weken later komt een ambtenaar 

van Herhuisvesting op bezoek bij de krakers. 

Hij maakt ze duidelijk dat ze de woningen 

moeten verlaten omdat ze voor de ATVA 

en voor de buurtjongeren bestemd zijn. De 

krakers stonden paf. Ze vertelden dat ze 

175 gulden aan een ambtenaar hadden betaald 

dat ze daardoor mochten blijven enz.

Al snel bleek dat de krakers waren opgelicht. 

De 175 gulden waren uiteraard niet in de

SPEELTUIN VAN REUNINGENPLEIN WORDT SPEELSER
Deze zomer werden de eerste gerenoveerde 

woningen van het tweede blok gemeente-wo- 

ningen aan het Van Beuningenplein opgeleverd. 

Tegelijkertijd is de opknapbeurt van het plein 

zelf begonnen. Begin augustus is namelijk een 

begin gemaakt met de renovatie van de speel
tuin.

"E en  ongelukkig tijdstip voor de kinderen, zo 

midden in de zom er", vertelt ons meneer 

Koestal. "M aar we zijn allang blij dat ze nou 

echt begonnen zijn met die renovatie. Het 

heeft jaren geduurd voor het zo ver was". 

De kinderen zullen hun speeltuin dus een tijdje 

moeten missen.

Meneer Bisschop van het stedelijk bestuur 

vertelt ons dat de renovatie twee â drie maan

den gaat duren. "M aar het werk wordt zo 

veel mogelijk in stukken verdeeld, uitgevoerd. 

Zo gauw een stuk klaar is , kunnen de kinderen 

daar weer spelen".

Voor Amsterdamse begrippen wordt het een 

heel moderne speeltuin. Meneer Bisschop: „De 

tuin wordt in drieën gedeeld, zodat peuters, 

kleuters en groteren elk een eigen speelter

rein hebben. Verder wordt de tuin wat ron

der, komen er allerlei inhammetjes, kortom: 

het komt er 'speelser' uit te zien".

Over de kosten van dit alles zegt meneer 

Bisschop nog dit: "D e  overheid betaalt alles. 

U zult zich dan ook wel af vragen waarom 

kinderen nog voor de tuin moeten betalen. 

Dat vragen wij ons ook af. Wij studeren dan 

ook hard op de vraag of de speeltuinen in 

de stad niet gratis kunnen worden".

Hopelijk zal het antwoord op die vraag " ja "  

z ijn . zodat geld in ieder geval nooit een be

lemmering hoeft te zijn om je kind veilig en 

plezierig te kunnen laten spelen.

Speeltuin Van Béuninaenolein wordt a e re n o v e e rd

zakken van een ambtenaar terecht gekomen, 

maar in die van de 'hulpvaardige' buurtbe

woner. Op het Wibauthuis had deze man ook 

met geen enkele ambtenaar kontakt gehad. 

W aarschijnlijk heeft hij een paar maal de 

lift op en neer genomen.

De krakers hebben hun woningen inmiddels 

weer ontruimd. 175 gulden armer, geen huis 

meer, alle opknapkosten voor niets. Een triest 

verhaal, Het verhaal van een kruimeldief die 

m isbruik maakt van de woningnood.

Hij is niet de enige die nog geld weet te 

slaan uit woningen die binnen enige jaren 

gesloopt gaan worden. In de JM  Kemperstraat 

werd onlangs nog een woning te koop aange

boden voor een aanzienlijk bedrag en met de 

verzekering dat de woning nog lange tijd over

eind zou blijven.

Alleen een doortastend beleid van de gemeen

te kan een definitief einde brengen aan dit 

soort praktijken.

Intussen adviseren we iedereen die in de 

Noord Oost punt een woning te kraak, te 

huur of te koop krijgt aangeboden, eerst 

kontakt op te nemen met de buurtgroep Noord 

Oost punt. De buurtgroep HEEFT veel in for

matie OVER de woningen in dit deel van de 

wijk.

Kom langs in het informatiewinkeltje op dins

dagochtend en dinsdagavond of donderdagmid

dag. Adres: Van Beuningenstraat 16.

PRAKTIJKEN:

E r moet duidelijkheid komen over wat er met 

de buurt gaat gebeuren en wanneer. De nieuw

bouw moet snel van de grond komen.

TUDELIJK ONDERDAK 
VOOR DE WITTE BRUG
In ju li is de verbouwing van De Witte Brug 

in de Wittenstraat begonnen. In de W1JKJ 

KRANT vafi juni heeft u kunnen lezen dat 

het een ingrijpende verbouwing gaat worden. 

Men verwacht dat het gebouw pas in maart 

volgend jaar gereed zal zijn.

Intussen probeert de staf van dit buurthuis 
het werk elders in de buurt voort te zetten.- 

Staflid Nico Kuiper: "W e hebben de beschik

king over een paar lokalen in de vroegere 

Van Hogendorpschool. Met name de aktivitei- 

ten voor de volwassenen kunnen daar gehou - 

den worden, zoals klaverjassen, bingo, spreek-; 

uur en taalles voor de buitenlanders. Ook de 

peuterspeelzaal heeft daar onderdak gevonden.- 

Maar voor aktiviteiten voor kinderen lijkt het 

gebouw niet zo geschikt. Het is voor een kind' 

toch afschuwelijk om ook na schooltijd weer 

in een klaslokaal te moeten zitten. Bovendien:' 

toen we vroegen of we de school konden ge

bruiken, moesten we beloven dat we het ge

bouw vet-, kras- en kreukvrij zouden houden. 

En dat kan natuurlijk niet als je kinderen over' 

de vloer hebt.

Nee, voor de kinderen zullen we veel buiten- 

aktiviteiten moeten organiseren, in het park 

of zo. of ekskursies en dat soort georgani

seerde aktiviteiten.

Ook de aktiviteiten voor jongeren komen in de 

knel. We hebben in het informatie-winkeltje 

van de buurtgroep Noord Oost Punt eer ge

zellige huiskamer gemaakt, waar de jongeren 

een paar keer per week bij elkaar kunnen ko

men. Maar meer zit er voorlopig niet in., 

De bejaarden hebben een tijdelijk onderdak' 

gevonden in het Magdalena-huis".

Een beetje aanpassen dus, voor staf en bezoe-) 

kers, deze tijdelijke verhuizing. "Een  van de 

gevolgen van de verhuizing is dat we ons wat 

meer kunnen richten op de bewoners van de 

Noord Oost punt. We hopen onze bijdrage te 

kunnen leveren in akties en aktiviteiten voor
een sooedipe v p r h p f p r i n c r  v a n  Hi o



De A.A.W.

Op 1 oktober 1976 gaat de nieuwe sociale wet 

in , de z.g. Algemene Arbeids-ongeschiktheids- 

Wet, de A.A.W.

Wat is nu precies die A.A.W. De A.A.W. is 

een nieuwe volksverzekering voor iedereen 

beneden de 65 jr . Vooral belangrijk voor hen, 

voor wie tot nog toe geen wettelijke verze

kering tegen arbeidsongeschiktheid bestond, 

zoals zelfstandigen, huisvrouwen en weduwen. 

Voor hen die momenteel een W.A.O. -uitkering 

(Wet op de Arbeids Ongeschiktheidsverzeke- 

ring) ontvangen verandert er niets, ook na 1 

oktober '76 gaat deze W.A.O. -uitkeringgewoon 

door.

De A.A.W. heeft 2 soorten regelingen, nl.:

1. het recht op een vaste uitkering

2. het recht op een voorziening t.b.v. herstel 

of ter verbetering van de levensomstan

digheden van de gehandicapte.

UITKERING: wie op 1 oktober '76 één jaar 

of langer arbeidsongeschikt (ziek) is , als er 

tenminste sprake is van meer dan 25% ar

beidsongeschiktheid.

Geen recht op deze uitkering hebben:

- jongeren beneden de 18 jaar

- getrouwde vrouwen

» weduwen die een uitkering krachtens de 

A.W.W. (Algemene Weduwen en Wezenwet) 

hebben.

VOORZIENING: niet alleen zij die ook recht 

hebben op de AAW-uitkering, maar ook ge-

- huwde, arbeidsongeschikte vrouwen of wedu

wen die een uitkering A.W.W. hebben.

Dus eigenlijk heeft iedereen beneden de 65 

jr . ,  ook jongeren, huisvrouwen en weduwen 

recht op zo'n voorziening als zij arbeidsonge

schikt zijn.

Voorzieningen zijn maatregelen en hulpmidde

len tot behoud of herstel van de arbeidsonge

schiktheid of ter verbetering van de levens

omstandigheden. Hiervoor kan men in aan

merking komen als daar al niet op een andere 

manier, b.v. door ziekenfonds of A .W .B.Z. 

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) in 

is voorzien. U begrijpt, het gaat om extra 

kosten in verband met de handicap en niet 

om algemene gebruikelijke zaken.

De ingangsdatum van de nieuwe wet A.A.W. 

is 1 oktober 1976. Vele verzekerden die op die 

datum dus langer dan een jaar geheel of ge

deeltelijk, meer dan 25%, arbeidsongeschikt 

zijn, hebben vanaf die datum recht op u it 

kering - en of voorziening.

Voor het recht op een voorziening behoeft 

men niet langer dan een jaar arbeidsonge

schikt te zijn, men kan vanaf 1 oktober a.s. 

hierop aanspraken maken.

Indien u meent in aanmerking te komen voer 

de A.A .W ., dan kunt u een aanmeldingsfor

m ulier halen bij het postkantoor. GAK of een 

van de kantoren van de bedrijfsverenigingen. 

H ierbij krijgt u een uitgebreide inform atie

folder.

U kunt natuurlijk, als u iets niet helemaal 

duidelijk is of u gewoon er eens over praten 

wilt, op m ijn spreekuur terecht.

Sociaal Raadsman

Rob Vesters.

VOLGEND JAAR 12% HUURVERHOGING? ]
Het is nog geen half jaar geleden dat de huur

verhoging van 8% doorgevoerd werd.

De eerste berichten over nieuwe en nog dras - 

tieser huurverhogingen hebben echter al weer 

in de kranten gestaan. De eerste berichten wij 

zen erop dat het de bedoeling is om de ver

maledijde huurharmonisatie ook voor de oud

bouw in te voeren.

DE HUURVERHOGING VAN 1 APRIL j.1.

Het huurkomité Fred. Hendrik/Hugo de Groot- 

buurt heeft het afgelopen voorjaar aktie ge

voerd tegen deze huurverhoging omdat het ko
m ite ze onrechtvaardig vond. En wel om de 

volgende redenen:

1. Tegenover de huurverhoging stond geen ver

hoging van het woongenot. In tegendeel, door 

het uitblijven van het onderhoud gaan veel 

woningen in onze buurt er steeds op achter

uit.
2. Door de loonstop werd de huurverhoging 

niet gekompenseerd.

DE KOMENDE HUURVERHOGING.

Op Prinsjesdag, dit jaar op 21 september, zal 

de regering bekend maken wat ze het komend 

jaar wil gaan doen. Ook op het gebied van de 

huren.

Zoals gewoonlijk worden de maatregelen die 

verslechteringen inhouden, van te voren al 

gedeeltelijk bekend gemaakt, zodat 'de bevol

king zich er al op kan voorbereiden’. Zo ook 

het plan van de huurharmonisatie voor oudere 

woningen, die, als we de kranten mogen gelo

ven, op 1 ju li van-het volgend jaar ingevoerd 

zal moeten worden.

WAT IS DE HUURHARMONISATIE.

Onder het kabinet Biesheuvel werden de p lan

nen voor huurharmonisatie gemaakt. Vooral 

de KVP bleek een groot voorstander. De har

monisatie houdt in dat de huizen in vooroor

logse buurten even veel huur moeten gaan op- 

brengen als in de dure nieuwbouwwijken. Door 

akties die toentertijd gehouden zijn. was men 

gedwongen deze plannen voorlopig in de ijs 

kast te zetten.

Onder het huidige kabinet is de huurharmo ■ 

nisatie uitgewerkt in het z.g. puntenwaarde 

ringsstelsel. Hoewel dit stelsel de bedoeling 

heeft 'rechtvaardiger' te zijn dan de oude 

plannen, gaat het ervan uit dat de huren in 

onze buurt op den duur verdubbeld zullen 

moeten worden.

In de praktijk betekent dit dat we de komen ■ 

de jaren gekonfronteerd zullen worden met 

jaarlijkse huurverhogingen van 12%.

Maar het stelsel is nog niet goedgekeurd. De 

afgelopen jaren zijn er overal„in het land 

huurkomites en huurders verenigingen opge

richt om aktie te voeren tegen verdere s t i j 

ging van de woonkosten.

Verschillende successen zijn daarbij al 

behaald. Zonder al deze akties zou de huur

harmonisatie al 4 jaar geleden zijn ingevoerd. 

Nog steeds komen er komités bij. Het moet 

dus mogelijk zijn om deze nieuwe huurhar

monisatie weer in de ijskast te krijgen. Of 

liever nog: op de vuilnisbelt te gooien.

Het huurkomite Fred. Hendrik/Hugo de Groot - 

buurt handhaaft daarom haar eisen:

GEEN LOONSTOP MAAR HUURSTOP.

GEEN HUURVERHOGING MAAR LOONSVER 

HOGING.

HUURSPREEKUUR
Vanaf begin deze maand is er een vierde punt 

gekomen in de wijk wa-ar u terecht kunt voor 

woon- en huurzaken. Die vierde plek is het 

informatie winkeltje in de Van.Beuningenstraat 

16. Het spreekuur wordt gegeven door de buurt 

groep Noord Oost Punt. maar dat wil niet 

zeggen, dat alleen mensen uit de Noord Oost 

punt er mogen komen. Iedereen is welkom. 

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur.

De andere spreekuren:

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.

- op dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het wijk - 

centrum.

SCHRIJF EEN BRIEF VOOR 
VEILIG KRUISPUNT
Deze zomer is men begonnen met de aanleg 

van een fietspad aan de noordzijde van de 

Haarlemmerweg vanaf de Van Hallstraat tor 

aan de Bos en Lommerweg. Dat zal het k ru is 

punt Van Hallstraat/Haarlemmerweg iets vei

liger maken. Het is des te meer jammer dat 

tegelijk niet de verkeerslichten op dit punt 

zijn aangelegd, waar toch al zo lang om ge 

vraagd is. De werkgroep Verkeer probeert 

opnieuw de gemeente tot spoed te manen. 

U kunt daarbij helpen, door zelf een brief 

te schrijven aan het verkeersburo van de ge

meente op het stadhuis.
Verderop op de Haarlemmerweg,, bij de uit 

gang van de Den Brielstraat (Patria -fabriek) 

komt in december wel een verkeerslicht.

NOOIT MEER VERGETEN A.U.B.
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de herbestrating van de 
Fannius Scholtenstraat. De straat komt er weer piekfijn uit te 
zen. Maar helaas is men deze zomer nogal eens vergeten 
bovenstaand bord neer te zetten aan de ingang van de straten 
die dwars op de Fannius Scholtenstraat staan. Pas op het laat
ste moment ontdekten automobilisten dan dat ze niet verder 
konden en moesten in de achteruit de straat weer uit. Vooral 
wanneer het grote wagens waren, leverde dat in de smalle, 
volgeparkeerde straten veel problemen op. Deuken en schram
men in geparkeerde auto's waren het gevolg. En ruzies natuur
lijk. Dat soort toestanden moeten in de toekomst vermeden 
worden, als straks andere straten in de omgeving aan hun op
knapbeurt toe zijn. Heren van de gemeente: vergeet ze nooit 
meer neer te zetten, die borden.

HOBBELPAD 
WORDT WEER STRAAT
Wat was dat altijd een verschrik
king, als je eens met de fiets of 
de auto langs de De Wittenkade 
reed. Het stuk tussen de Fannius 
Scholten en de 1e Keuchenius 
wes een groot hobbelpad. De 
oorzaak van die narigheid waren 
de wortels van de prachtige bo
men langs het water. Die wortels 
worden nu gedeeltelijk verwij
derd en de straat wordt flink op
gehoogd. Dat zal een tijdje h e l
pen, maar wat moeten we doen 
als over een paar jaar de wortels 
weer volop zijn gaan groeien? 
De straat noq verder ophogen?

Foto: S. Spiekerman

Weer ’ n gezellige zaterdag op 
Van Roetzelaerpleln

Op zaterdag 18 september gaat de werkgroep 

Van Boetzelaerplein er weer een gezellige 

dag van maken op het plein. Voor de vakantie 

is het plein opgefleurd met een prachtige m uur

schildering. Op 19 juni kwam deze klaar. Op 

die dag werd er een kunstmarkt op het plein 

gehouden. Dat werd een goed succes, zodat 

de werkgroep hoopt dat het ook op 18 septem

ber een fijne dag gaat worden.

Het feest wordt samen georganiseerd met de 

werkgroep Kunst in de Wijk en het Zomer- 

straattheater. Muziek, natuurlijk een drum 

band. een judo-show van de Judoclub Staats

lieden, poppenkast en nog veel meer staat 

er op het programma.

Zoals u weet is de werkgroep sinds april 

1975 hard aan de gang om er voor te zorgen 

dat het plein een sieraad gaat worden in de 

buur». Samen met de bewoners is een ontwerp 

gemaakt. Via allerlei akties heeft de werk

groep geprobeerd iedereen bij het ontwer

pen van het nieuwe plein te betrekken.

Dat lukte helaas niet altijd . Maar al met al 

heeft iedereen er zijn zegje over kunnen 

doen. Het wachten is nu op de uitvoering. 

Het ontwerpplan gaaf nu langs allerlei ge

meentelijke diensten en instanties.

Wat nog niet op papier staat zijn de ruim-

AKTIE VLUCHTELING ’76
In de laatste week van oktober zal in Neder 

land een grootscheepse aktie worden gehou 

den onder de naam Aktie Vluchteling '76. 

Het doel van de aktie is om aan 3U.000 vluch

telingen in Azie, Afrika en Latijns Amerika 

hulp te bieden. Deze mensen moeten weer 

een nieuw bestaan kunnen opbouwen zodat ze 

weer snel in hun eigen levensonderhoud kun

nen voorzien. Per vluchteling is daar gem id

deld zo'n 500 gulden voor nodig. Dat is heel 

weinig maar voor 30.000 mensen samen is 

het toch nog altijd 15 miljoen. Vandaar die 

landelijke aktie.

E r komt een huis-aan-huis kollekte in heel 

Nederland, dus ook in de Amsterdamse w ij

ken. Daarvoor zijn heel veel kollektanten no 

dig. Daarom deze oproep: geef u op bij het 

wijkcentrum om mee re helpen.

Het gaat maar om twee avonden in de week 

van 24 tot 29 oktober. Dat beetje inzet kan 

voor uw medemensen ver weg het verschil 

betekenen tussen echt bestaan of uitzichtloos 

verkommeren.

Adres: Van Hallstraat 81, tel. 82 11 33.

SOCIAAL RAADSMAN
Elke maandag, donderdag en vrijdag van 9 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. 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 zijn: 

elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9 tot 12 uur.

GEESTELIJK RAADSMAN
Wie behoefte heeft aan een gesprek over gees

telijke problemen kan sinds 1 januari elke 

vrijdagmiddag terecht op het wijkcentrum. 

Van Hallstraat 81. tussen half vier en half 

v ijf houdt daar een geestelijk welzijnswer

ker van een van de kerken of van het Huma- 

nisties Verbond spreekuur.

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 terecht in het gebouw 

De Reiger. Van Reigersbergenstraat 65, 

tel. 855676.

tes direkt voor de benedenhuizen. Dat m oe

ten de bewoners van elk pand samen uit- 

maken. Die kans is er op 18 september. Maak 

er gebruik van.

KUNSTENAARS GEZOCHT
Deze herfst wordt er waarschijnlijk weer een 

tentoonstelling georganiseerd waarop kunste

naars uit de wijk hun buurtgenoten eigen werk 

kunnen laten zien. De tentoonstelling wordt 

gehouden in buurthuis De Reiger. Vorig jaar 

was het een groot succes. Vandaar dat we 

alle kunstenaars uit de wijk vragen ziich 

(weer ) op te geven bij de werkgroep Kunst 

in de W ijk, Van Hallstraat 81, tel. 82 11 33.

DENT U IN STAAT 0M EEN 
PUBLIEK TE VERMAKEN?
Treedt u wel eens voor publiek op, op een 

bruiloft of zo? Als goochelaar, accordeonist, 

zanger? Misschien heeft u samen met v r ie n 

den wel een muziekgroepje?

Of bent u een amateur-akrobaat . Ja? Nou, 

dan bent u de man of vrouw die we zoeken. 

^Kijk, u hoeft natuurlijk geen top-arties t te 

'z ijn , maar gewoon iemand die soms wel eens 

leuke dingen doet voor de mensen.

Voor wat voor mensen? Voor uw eigen buurt

genoten op feesten in uw eigen buurt.

De werkgroep Kunst in de Wijk wil een lijs t 

gaan opstellen van (amateur)-artiesten u it de 

buurt die wel eens op een buurtfeest w illen 

optreden. Waarom zouden we allerlei men

sen van buiten de stad hierheen laten komen, 

als we de artiesten hier in de buurt hebben 
wonen?

Wees eens een keer niet te bescheiden over uw 

eigen prestaties, maar geef uw'naam en adres 

op en wat u of uw groep doet bij het w ijkcen

trum . Van Hallstraat 81, tel. 82 11 33.

Verder heeft de werkgroep Kunst in de W ijk 

dringend behoefte aan uitbreiding. E r wordt 

niet veel tijd van u gevraagd, het gaat meer 

om de ideeën. En u hoeft echt niet pe;r se 

jong. te zijn. Ook oudere mensen nemen we 

graag op in de groep. Dan weten we tenm ins

te ook eens wat oudere mensen graag zouden 
zien in onze wijk.

Stel een klein beetje tijd beschikbaar voor de 

buurt en laat niet alles voor u organiseren, 

maar help eens mee, zodat het ook door u 
is gedaan.

AKTMTEITENYANONS HUIS
Ondanks de renovatie en de troep rondom 

ons heen draait de speelzaal voor peuters 

rustig door. Er zijn zelfs nog enkele plaatsen 

open. Laat u dus' niet afschrikken do-or de 

rommel, maar loop even binnen om uw peuter 

in te schrijven.

De speelzaal is elke ochtend geopend van 

kwart voor 9 tot kwart over 12, en staat 

onder leiding van twee beroepskrachte- 

De prijs bedraagt f 10,50 per week.


