
voorlopige plannen te zien krijgen die voor

en van de deelnemende drumbands;

Op dinsdag 10 mei heeft een groep bewoners 
uit de Staatsliedenbuurt een gesprek gehadmet 
wethouder Goekoop over de vervuiling van de 
buurt. De delegatie bood de wethouder 1900 
handtekeningen aan van buurtbewoners die de 
kontainers weer in de buurt willen hebben. 
De handtekeningen zaten verpakt in een kleine 
nagemaakte kontainer, vervaardigd door le e r
lingen van de IVKO school. Ook werden b rie
ven overhandigd van het wijkcentrum en van 
de winkeliersvereniging, die deze eis onder
steunen.
Aan de hand van vele voorbeelden maakten 
de buurtbewoners duidelijk dat de vervuiling 
enorm is toegenomen sinds de kontainers 
weg zijn.
De wethouder toonde veel begrip voor de 
klachten maar stelde de vraag of de kontai
ners wel een goede oplossing bieden.

^U ek o m am ersn eD D en ^o ig e r^ h e in T Jo k v eer 
nadelen: ze worden gebruikt voor grof vuil, 
rondom de kontainers ontstaan vuilnishopen, 
ze moeten te vaak geleegd worden, ze ver
oorzaken klachten van omwonenden.
Wel kreeg de adjunkt-direkteur van de Stads
reiniging opdracht andere maatregelen te tre f
fen om de vervuiling in de buurt tegen te gaan. 
Op 23 mei spraken de buurtvertegenwoordi- 
gers daarover met mensen van de Stadsrei
niging. Deze dienst kondigde een aantal maat
regelen aan.
A llereerst zal de straatvegersploeg op volle 
sterkte gebracht worden. Er dienen in de wijk 
dagelijks 7 man rond te rijden, in de praktijk 
zijn er dat echter een stuk minder. Dat zal 
nu gaan verbeteren.
Verder zal de wasmachine een keer per maand

Deze maand:
KINDER-WIJKKRANT
Aan de WIJKKRANT is deze maand weer 
een bijlage toegevoegd. Een kinderkrant. Deze 
krant is geheel vervaardigd in de T aal- en 
Drukwerkplaats aan de De Wittenkade door 
zo'n dertig kinderen van alle lagere scholen 
in de Staatsliedenbuurt.
De krant is het eindprodukt van een projekt 
dat was opgezet door buurthuis Ons Huis en 
de werkplaats.
Het Grote Buurtspel, heette dat projekt. De 
bedoeling van het projekt was om kinderen 
oog te laten krijgen voor de omgeving waarih 
ze wonen en spelen. Oog te laten krijgen voor 
de goede dingen, maar ook de dingen die ver
beterd moeten worden. Belangrijk onderdeel 
van het spel waren de speurtochten die de 
kinderen voor elkaar hadden uitgezet. In die 
speurtochten zaten een heel stel opdrachten, 
zoals het maken van interviews met allerlei 
mensen die wonen en werken in de buurt. 
Verder was er een spelmiddag georganiseerd. 
Daarbij werd het poortje van Ons Huis be
schilderd, hokken getimmerd in de kinder
boerderij aan de Haarlemmerweg en aller
lei spelletjes van vroeger gespeeld.
Daarna zijn de kinderen drie middagen op 
de taa l- en drukwerkplaats geweest om al 
hun ervaringen in druk om te zetten. Dat 
gebeurde met stempels, sjabloon-letters, zeef
druk, boekdruk, de type-machine en de sten
cilmachine. Samen met zelfgemaakte foto's 
werden alle teksten en tekeningen op grote 
stukken papier geplakt. Die vellen werden ver
volgens verkleind en het resultaat vindt u dus 
midden in deze krant.
Veel plezier ermee.

alle straten van de wijk schoonspoelen. Daar
naast zullen een aantal pleinen en speelplaat
sen twee maal per week met de brandspuit 
s choongemaakt worden.
De reinigingskontroleur die in de Fred. Hen- 
drikbuurt werkzaam is, zal overgeplaatst wor
den naar de Staatsliedenbuurt. Hij zal zich 
met name richten op bewoners die nog steeds 
zakken neerzetten op de plaatsen waar vroe
ger kontainers stonden.
Ten slotte zullen er brieven verspreid worden 
waarin de buitenlanders in onze wijk in hun 
eigen taal wordt verteld hoe ze met het huis
vuil moeten omgaa# en wanneer de ophaalda
gen zijn.
De heren van de stadsreiniging vertelden dat 
de situatie vergeleken bij een maand geleden 
al aanzienlijk verbeterd is.
Steeds minder mensen zetten op verkeerde
tijustippen Tiuh z a Kke nuui  ten de aeurtlvenne- 
lijk is men al aan het wennen aan het ont
breken van de kontainers en aan de andere 
ophaaldagen.
De ambtenaren waren tegen het terughalen van 
de kontainers in de wijk, vooral ook omdat 
dat een overbelasting van het personeel met 
zich mee zou brengen. De dienst is toch al on
derbezet. 'Onze jongens hebben ook recht op 
twee vrije dagen in de week'. Daar waren de 
bewoners het uatuurlijk mee eens, maar w aar
om komt er dan geen extra personeel en ma
terieel? Omdat dat te veel geld gaat kosten, 
was het antwoord. 'Nou, toch altijd nog een 
stuk minder dan een F-16 straaljager',m erkte 
een bewoner op.
Maar daar kan beter met de wethouder over 
worden gepraat, vond de bewonersgroep.
Dat zal gebeuren op 28 juni. Bewoners en wet
houder zullen dan samen vast stellen of door 
de nu aangekondigde maatregelen de situatie 
voldoende is verbeterd.
Voorlopig kunnen we in ieder geval tevreden 
zijn over de bereikte resultaten.

Vervolg naar pag. 2
Zie pagina 4 voor laatste nieuws.____________

Regio-overleg 
voorkomt 
vertraging 
N .O .P . plannen
In juni bewonersuitspraak over 
de toekomst van de N.O.P.
In de loop van de maand juni zullen de be
woners van de noord oost punt eindelijk de
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Zaagmolenschool werd winnaar

Veel doelpuntentijdenstoernooi

Uitgave van het Wijkcentrum 
Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt

de vernieuwing van hun buurt zijn gemaakt. 
Bij de voorbereidingen van deze plannen heeft 
de gemeente samengewerkt met de regio- 
overleg, de aktie-groep voor de stadsver
nieuwing in de Staatsliedenbuurt, waarin PvdA 
PPR en CPN vertegenwoordigd zijn.
Die samenwerking lukte niet altijd even goed, 
omdat de ambtenaren volgens het regio-over
leg niet altijd voldoende uitgingen van de be
langen van de buurtbewoners. Bovendien wa
ren de problemen waarmee de ambtenaren de 
buurtgroep overvielen, vaak zo ingewikkeld, 
dat je er als leek nauwelijks raad mee wist. 
Vooral de laatste weken heeft de buurtgroep 
heel wat steun gehad van een deskundige op 
het gebied van die plannenmakerij, Arthur 
van der Pol.
Tot op een maand geleden zag het er naar 
uit, dat de ambtenaren en het regio-overleg 
het eens zouden kunnen worden over een ver - 
nieuwingsplan. Sinds de komst van een nieu
we ambtenaar van stadsontwikkeling is daar 
echter verandering in gekomen. Door plotse
ling weer met allerlei nieuwe voorstellen op 
de proppen te komen, verstoorde deze figuur 
het overleg zowel met het regio-overleg als 
met de andere ambtelijke diensten. Het zag 
er naar uit dat daardoor de afronding van 
de plannenmakerij sterk zou worden ver
traagd.
Het regio-overleg accepteerde deze gang van 
zaken niet. Ze schreef een brief naar de wet
houder en stelde de bewoners van de on
gunstige situatie op de hoogte via een pam
flet.
Door snel ingrijpen van het regio-overleg 
is inmiddels bereikt dat - hoe dan ook - 
de bewoners van de noord oost punt deze 
maand nog een uitspraak zullen kunnen doen 
over de toekomst van de buurt.
Waarschijnlijk zullen de bewoners twee plan
nen voorgelegd krijgen, een van stadsontwik
keling en een van het regio-overleg.

Het elftal van de Zaagmolenschool is dit jaar 
winnaar geworden van de Staatsliedentrofee. 
Deze wisselbeker komt voor de tweede keer 
in de prijzenkast van de school te staan. 
Twee jaar geleden was de Zaagmolenschool 
namelijk ook al kampioen.
Het voetbaltoernooi werd dit jaar op 23 en
24 mei gehouden.
De belangstelling van ouders, leerkrachten 
en leerlingen was weer groot. Alle tien de 
elftallen hadden hun eigen legertje enthou
siaste supporters. Aan sensatie was geen ge
brek: tijdens de 22 wedstrijden die in deze 
kompetitie werden gespeeld, werden maar 
liefst 85 doelpunten gescoord, een gemiddel
de van vier per wedstrijd.
De finale ging tussen de Zaagmolen- en de 
Van Bosseschool. D§ uitslag was 0-0, maar 
de jongens van de Zaagmolen waren beter in 
de strafschoppen. Om de 3e en 4e plaats 
vochten de Fred. Hendrik- en de Fagelschool. 
Na een spannende strijd werd uiteindelijk 
de stand 3-2 bereikt. Een derde plaats dus 
voor de Fred. Hendriks chool.
Alle scholen kregen een herinnering, alle 
deelnemers een vaantje.

Ook de emancipatie van de vrouw was in een 
prille vorm op dit toernooi te zien. De m eis
jes van de Gregorius- en de Jac. de Witt- 
s chool gaven een stevig partijtje voetbal weg. 
Menig man zal in de toekomst merken dat 
deze meisjes aardig hebben geleerd om tegen 
s chenen te s choppen.
Op 26 mei werd een handbaltoernooi voor 
m tisjes gehouden. Een van de vier deel
nemende scholen kwam niet opdagen. Ge
lukkig sprong een kombinatie-elftal van DVOS 
in, zodat het toernooi gewoon kon worden af- 
gewikkeld. Winnaar werd het team van de 
Van Bosse school.
Dit sportfestijn werd voor de vierde keer ge
houden. Gezien het succes zal volgend jaar 
zeker het eerste lustrum gevierd moeten gaan 
worden.
Hartelijk dank aan allen die zich zo enorm 
hebben ingezet voor dit toernooi, de scheids
rechters, de mensen van de kantine van DVOS, 
het bestuur van DVOS en natuurlijk de orga
nisatoren: H. Hessels, C. Katshoven en H. 
Swalef.
Ook dank aan de fa. Lindeman die elke avond 
zorgde voor een lekker appeltje voor de dorst.

Via een informatie-krant en een tentoonstel
ling zullen de bewoners kennis kunnen nemen 
van de plannen, zal duidelijk gemaakt wor
den wat precies de verschillen zijn en waar
om er verschillen zijn. Op een buurtverga- 
dering zullen de buurtbewoners dan een uit
eindelijk oordeel kunnen vellen, aanvullingen 
en verbeteringen kunnen aangeven.
Daarna zullen de plannen aan de gemeente
raad gepresenteerd worden, die de uiteinde
lijke keuze moet maken.

ZONNIG DRUMFESTIVAL IN 
WESTERPARK
Zondag 22 mei is in het W esterpark weer 
het zesde drumbandfestival georganiseerd door 
drumband Kinder genoegen.
We spraken vooraf met organisator 'ome Wil
lem' Knaap, tevens voorzitter van de drum
band.
Hij vertelde dat e r 21 korpsen waren met 
gemiddeld 50 man. Het terrein was net niet 
te klein, maar voor volgende jaren hebben 
ze zeker een groter terrein nodig.
Andere belangrijke mannen waren de heer 
Gruppen die als buurtbewoner en raadslid 
het festival opende en de heren van de jury 
te weten de heer Mulder, de Joden en Vork. 
In het voorprogramma traden een aantal jeugd- 
korpsen op. Hierna volgden 5 afdelingen van 
laag naar hoog (3-de, 2-de, 1-ste en ere- 
afdeling en uitmuntendheid).
In de derde afdeling vielen vooral op 'Jacob 
M aris' uit Amsterdam door de originele kle
ding en "Ons Genoegen" door het betere 
spel dan de andere afdelingskorpsen, 'Kin- 
dergenoegen' - het organiserende korps -  kwam 
uit in de ere-afdeling en startte  met 'Happy 
days are here again'; dit was zeer professio
neel. Hierna speelden ze 'Blue spanish eyes' 
een evergreen die zeer mooi en gevoelig werd 
vertolkt.
'P rins Willem Alexander' uit Utrecht, dat 
terecht kwam in de afdeling uitmuntend, was 
uitmuntend. De tambourmaitre wist zijn stok 
metershoog op te gooien en weer vakkundig 
op te vangen; tevens hadden ze een leuke 
ploeg majorettes.
Hierna volgde nog een majorette-show.
Al met al was het een geslaagd geheel.
Het weer hielp goed mee -  het was een stra
lende dag -, maar ook de organisatie was 
voortreffelijk.
Kindergenoegen, ga zo door en veel succest

Staatsliedenbuurt krijgt meer 
service van stadsreiniging



Op herhaling 
naar school

Weet u nog hoe het in elkaar zit met woorden 
die eindigen op een t of d of dt? Kunt u die 
staartdeling nog maken waar de kinderen nu 
weer mee thuiskomen? En vindt u het ook 
moeilijk om een brief te schijven? U bent niet 
de enigel
Er zijn heel wat volwassenen voor wie de 
school lang geleden is. En die best eens wat 
zouden willen bijspijkeren: aan hun rekenen 
en taal, en misschien nog wel andere dingen. 
Maar waar kun je daarvoor terecht? Bij het 
nieuwe schooljaar kunt u daarvoor in onze 
eigen buurt terecht. Een klein groepje men
sen uit de buurt is op 3 mei bij elkaar ge
komen om wat voor te bereiden. Ze hebben 
met elkaar bepraat welke dingen ze vooral 
willen leren. Moeders die willen gaan meedoen 
om hun kinderen op school bij te houden (of 
nog liever voor te zijn) wilden heel wat. Er 
kwam dus een hele opsomming. Van taal: 
de nieuwe spelling, vreemde woorden, hoe 
schrijf je een brief. Van rekenen: breuken, 
procenten, staartdelingen, delen met komma's 
verplaatsen. En liefst ook wat van aardrijks
kunde en geschiedenis. Ook wilde bijna ieder
een wat meer begrijpen van de methodes die 
tegenwoordig op school gebruikt worden.
Alles wat opgesomd werd, is opgeschreven, 
Want het programma moet zoveel mogelijk 
naar ieders wens worden. Dus moeten de 
mensen die het organiseren weten wat ieder
een wil.
De "op herhaling” kursus zal worden gegeven 
door mensen die uit het onderwijs komen.
De kursus start na de zomervakantie.
Voor die tijd, 0 - 7 juni, komen we nog een 
keer bij elkaar.
Iedereen heeft intussen bedacht welke din
gen hij of zij nog meer wil leren. Komt u 
eens kijken of u misschien ook mee zou wil
len dóen. U hoeft helemaal geen kinderen op 
school meer te hebben om mee te willen 
doen. Ook als u wat meer wilt leren omdat u 
de krant en tv beter wilt snappen en een 
brief schrijven, kunt u de kursus misschien 
gebruiken. Na de vakantie starten we op 16 
augustus en dan verder elke dinsdagmorgen 
van 9 tot 12.
Wilt u wel meedoen maar op een andere tijd 
dan proberen we een tweede groep te starten. 
Vooral mannen kunnen waarschijnlijk beter in 
de avonduren. Geef u in elk geval op, op 7 
juni van 2 tot half vier in het Wijkcentrum, 
Van Hallstraat 81 of bij Henriet van Ons Huis, 
Van Beuningenplein, tel. 84 12 62.

WIJKRAAD VERGADERT 
MET WETHOUDERS
Op 7 juni zullen vertegenwoordigers van de 
werk- en aktie-groepen in onze wijk een ge
sprek hebben met de wethouders De Cloe 
(van stadsvernieuwing) en Kuypers (van volks
huisvesting). Dit gesprek komt in de plaats 
van de bespreking die op 18 mei met wet
houder Kuypers gehouden zou worden.
E r zullen een groot aantal belangrijke punten 
aan de orde komen. A llereerst wil het wijk
centrum dat de gemeente er alles aan zal 
doen om de vernieuwingsplannen voor de noord 
oost punt snel rond te krijgen. Ook moeten ër 
garanties komen dat de nieuwbouw in de nop 
betaalbaar zal zijn voor de huidige bewoners. 
Een ander belangrijk punt is dat e r een einde 
moet komen aan het nodeloos ontruimen, dicht
spijkeren en slopen van panden op plekken 
waar voorlopig nog geen nieuwbouw zal plaats 
vinden.
Natuurlijk zullen ook de stookkostenverhogin- 
gen van de gemeente-woningen rond het Van 
Beuningenplein aan bod komen en de reno
vatie van de gemeente-woningen in de Van 
Houweningenstraat.
Tenslotte zullen de wethouders onderhouden 
worden over het Van Boetzelaerplein en het 
toekomstige woonerf.
De vergadering wordt gehouden in het zaaltje 
naast de Prinsessekerk, Van H allstraat 164 
en begint ‘s avonds om 8 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

Een bloemetje en een boekenbon voor het le 
en het 1000 e lid van de jeugdbibliotheek, 
(foto Jan Otte).

JEUGDBIBLIOTHEEK 
SCHREEF 1000ste LID IN
Op woensdag 11 mei kon je heel wat blije 
gezichten tegenkomen in de jeugdbibliotheek 
aan de De Wittenkade.
Nu is het e r altijd wel een gezellige boel, 
m aar deze dag had iets extra feestelijks: het 
duizendste lid van de bibliotheek werd inge
schreven. Edith Rietveld, zo heet de geluk
kige. Ze werd1 gefeliciteerd door het eerste 
lid, Remco Roomeyer. Beide leden werden 
in de bloemetjes gezet en kregen een bon om 
iets voor hun eigen boekenplank uit te zoeken. 
Zoals u ziet: de jeugdbibliotheek is reuze 
populair geworden bij de kinderen. Het aantal 
boeken is de laatste tijd stevig uitgebreid. 
E r staan er nu zo'n 4000. Daar zitten 8 boe
ken tussen die zelf door kinderen gemaakt 
zijn in de taa l- en drukwerkplaats (de buur
man van de bibliotheek).
Gevolg van het groot aantal boeken is, dat 
kinderen tegenwoordig drie boeken tegelijk mo
gen meenemen. Die mag je dan drie weken 
houden.

LAATSTE 
(kontainers) NIEUWS
25 mei kwam de zaak van de kontainer ter 
sprake in de betreffende kommissie van de 
gemeenteraad. De direkteur van de Stadsrei
niging vertelde daar, dat e n enquete voor
dat de kontainers waren weggehaald, had uit
gewezen dat liefst 90% van de bewoners de 
kontainers wilden houden. Dat was geheel in 
tegenstelling met berichten die de dienst ee r
der had rondgestrooid. Het gelijk van deaktie- 
voerders werd bewezen.
E r werden door de raadsleden heel wat k ri- 
tiese vragen gesteld.
Doel van het experiment met de kontainers 
was, om uit te zoeken of ze in een behoefte 
voorzien. Ze blijken een enorm succes. Waar
om hou je er dan weer mee op? vroeg een 
raadslid. Waarom konkludeer je dan niet dat 
ze ook in andere wijken moeten komen?
Dan is de Staatsliedenbuurt ook van het pro
bleem af, dat uit omliggende wijken zoveel 
huisvuil naar de kontainers wordt gebracht. 
Waarom bouw je de kontainers niet zo, dat 
er geen grof huisvuil maar alleen zakken in 
kunnen?
Veel raadsleden vonden dat herplaatsing over-

Modesta, de uitleenjuf, is bang dat niet alle 
kinderen weten dat het te laat terugbrengen 
van een boek op zijn hoogst een gulden boete 
betekent. " E r  zijn vast een aantal kinderen, 
die nog boeken van maanden terug thuis heb
ben staan, maar ze niet durven terugbren
gen omdat ze denken dat de boete inmiddels 
ontzettend is opgelopen. Dat is dus niet het 
geval! En daarom roep ik alle kinderen op 
om toch vooral hun boeken terug te brengen, 
ook al ben je een half jaar te laat. Dan kun
nen andere kinderen er tenminste weer ple
zier aan beleven".
De bibliotheek zal ook in de zomer open 
zijn, behalve van 18 juli tot 8 augustus. 
Maar voor die periode mag je dan ook maar 
liefst 5 boeken meenemen. Dus, als je straks 
vakantie hebt en je hebt de hele dag lekker 
gespeeld, loop dan op het eind van de middag 
nog even bij de bibliotheek langs, en kom een 
boek uitzoeken. Want ook in de zon is het lek
ker om een boek te lezen.
De jeugdbibliotheek zit in de Nassauschool 
De Wittenkade 75" en is geopend maandag, 
dinsdag en vrijdag van half 4 tot half 6 en 
woensdag van 2 uur tot half 6.

RENOVATIE GEMEENTEWONINGEN 
VAN HOUWENINGENSTRAAT E.0. GAAT DOOR!

In april heeft u kunnen lezen, dat de bewoners 
van het blok gemeentewoningen aan de Van 
Reigersbergenstraat en de Van Houwenin
genstraat een adres gestuurd hadden naar de 
Gemeenteraad over de slechte toestand van de 
woningen.
Zij drongen aan op een spoedige behandeling 
van deze reeds jaren slepende zaak.
Op 13 april werd dit adres in de Gemeente
raad behandeld. Men besloot in de ee rs t
volgende vergadering van de Commissie van 
Bijstand voor de Volkshuisvesting te behan
delen. Op 2 mei vond deze bespreking plaats. 
De aanwezige raadsleden bleken het eens te 
zijn met de bewoners, dat de voorbereiding 
voor de renovatie nu snel starten moest. De 
dienst Volks huisvesting beloofde een volgende 
vergadering met een konkreet plan te komen. 
Ondertussen had de buurtgroep niet stil ge
zeten. De op verzoek van het Wijkcentrum ge
maakte verbeteringsplannen van het architek- 
tenburo Dunnebier werden aan de wethouder 
en enkele raadsleden afgegeven. Uit deze te 
kening bleek duidelijk dat een verbetering van 
de woningen heel goed mogelijk was.
Op 16 mei vond de tweede bespreking plaats 
met de Commissie van Bijstand. De ambtenaren 
hadden een tekening gemaakt van verbeterings
plannen kompleet met een kostenraming en 
een berekening van de nieuwe huren. De voor
naamste werkzaamheden betroffen een nieuwe 
douche- w. c. ruimte, nieuwe keuken, nieuwe 
plafonds, het vervangen van de tochtende s chuif- 
ramen door draairamen en een nieuwe deur- 
opener installatie.
De verbouwingskosten van een woning van het 
type A waren begroot op f 22.000,-. Dit zou 
een huurverhoging van f 46,75 per maand 
betekenen.
De plannen werden toegelicht door de onder- 
direkteur van Volkshuisvesting, de heer Beek
man.
Daarna kregen de raadsleden de gelegenheid 
hun mening te zeggen. Alle sprekers waren 
van mening, dat de woningen inderdaad ver
beterd dienden te worden. Enkele spraken 
er hun verwondering over uit, dat terwijl 
altijd beweerd was dat de woningen afgeschre
ven waren, in de nieuwe huren toch de oude 
huren bijgerekend werden.
Een van de aanwezige bewoners, mevrouw 
Pierrotti uit de Van Houweningenstraat, kreeg 
van de wethouder de gelegenheid de grieven 
te noemen. Haar betoog maakte duidelijk in
druk op de raadsleden.

De ■Wethouder sloot de gedachtenwisseling af 
met de opdracht aan de dienst Volkshuisves
ting op korte termijn met de bewoners over
leg te pegen over de plannen. Bij dit overleg 
dat inmiddels op 1 juni heeft plaats gevonden, 
dienen zowel de plannen van Volkshuisvesting 
als die van architekt Dunnebier besproken te 
worden.
Het is bijzonder verheugend, dat door de aan
houdende drang van de bewoners, waarbij de 

•namen van mevrouw Stuit en de heer Games 
zeker genoemd mogen worden, er nu einde
lijk schot in de zaak begint te komen.
Dit alles betekent niet, dat de renovatie nu 
binnen enkele maanden gaat beginnen. Het 
uitzoeken van een goede plattegrond zal ze
ker nog wel wat hoofdbrekens kosten. Als 
dit gereed is , moeten de tekeningen uitge
werkt worden, het bestek geschreven, de bouw
vergunning in Den Haag aangevraagd en de aan
besteding gehouden worden. Dit alles zal nog 
veel tijd vergen. Hoeveel, dat kan nu nog niet 
gezegd worden. Maar in ieder geva 1 is de 
zaak in beweging!

SPREEKUUR HUISVESTING 
EN BESTUURSKOIfTAKTEN
Voor de bewoners van de Noord-Oostpunt wordt 
vanaf 11 mei in de Van Hogendorpschool (aan 
de Van Hogendorpstraat 33) een gezamenlijk 
spreekuur gehouden door P. Mattie van Bu
reau Bestuurskontakten en A. Zimmer van 
de Dienst Herhuisvesting. Het spreekuur is 
elke woensdagmiddag van 2 tot 4 uur.
De Dienst Herhuisvesting probeert u te hel
pen met uw woonsituatie. U kunt informatie 
krijgen over de mogelijkheden tot verhuizen 
op grond van sloop- en nieuwbouwplannen. Ook 
wie al bezoek gehad heeft van A. Zimmer kan 
voor informatie terecht.
Het Bureau Bestuurskontakten helpt u met vra
gen en klachten binnen het gemeentelijk appa
raat. Ook helpt het Bureau om kontakten te 
leggen met bepaalde diensten van de gemeente 
Die vraag kan komen van het Wijkcentrum, 
belangengroepen, scholen e.d. Het Bureau 
maakt ook deel uit van de Ambtelijke Buurt
groep die de plannen maakt voor de nieuw
bouw. U kunt er dus ook informatie krijgen 
over de stand van zaken en de mogelijkheid 
tot inspraak.

wogen moet worden en dat er dan maar meer
geld voor op de begroting moet worden gezet. 
De wethouder wil echter in ieder geval het 
gesprek met de buurt eind juni afwachten voor 
hij een beslissing neemt. Dat had hij een week 
eerder ook al laten weten naar aanleiding 
van schriftelijke vragen van raadslid Meyer. 
Hij zei wel, dat hij wilde dat elke buurt zo 
kien was als de Staatsliedenbuurt wanneer 
het om het schoonhouden van de stad gaat.

ZOMERKAMP
Zoals gewoonlijk organiseren het buurthuis 
"ONS HUIS" en 't  buurthuis "DE WITTE 
BRUG" weer een gezellig zomerkamp!I 
Dit jaar gaan we naar de BERGHOEVE in Le- 
mele. Dit ligt vlakbij Ommen.
We vertrekken op 25 juli en we komen op 5 
augustus weer thuis.
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen 
mee!
Voor deze 10 dagen moet je f 148,50 beta
len. Maar misschien krijgen we nog subsidie 
voor 't kamp en dan kost het maar f 100,-. 
Als er meer kinderen uit een gezin mee gaan, 
is er natuurlijk korting.
Als je graag mee wilt, moet je je voor 15 
juni opgeven in het buurthuis "ONS HUIS'* 
of in het buurthuis "DE WITTE BRUG". 
De adressen zijn:
"ONS HUIS", v. Beuningenplein 103, tel.: 
84 12 62.

"DE WITTE BRUG” , Wittenstraat 27, tel.: 
84 86 11.

P.S. Ouders geef uw kinderen zo snel moge
lijk op, we willen voor eind juni de groepen 
indelen'

PRETMARKT 
BENTINCKSCH00L
De pretmarkt die in de Bentinckschool gehou
den is heeft ook deze keer weer enorm veel 
bezoekers gehad. De opbrengst was fantas
tisch: f 4100,- schoon. Dat geld is bestemd 
voor uitbreiding van de schoolbibliotheek.
Om ook deze pretmarkt tot een succes te 
maken hebben heel wat buurtbewoners oude 
spulletjes afgestaan om op ons Waterlooplein 
te verkopen. We willen hen allemaal harte
lijk bedanken. En dan vooral ook niet te ver
geten de winkeliers die spontaan prijzen be
schikbaar stelden voor de tombola. Ook zij 
hebben geholpen om dit resultaat te bereiken. 
Tenslotte heeft het team van de school ook 
voor veel pret-op-de-markt gezorgd door het 
opvoeren van een toneelstuk. Een paar ouders 
zeiden bij de voorstelling dat ze sinds tijden 
niet zo hadden gelachen! We kijken al weer uit 
naar de volgende keer.

VAKANTE
De komende twee maanden zal de wijkkrant 
niet verschijnen. In september zijnw eerw eer, 
met een krant vol nieuws over de akties en 
aktiviteiten in het nieuwe seizoen.
We wensen alle buurtbewoners een heel pret
tige vakantie.

P.S.
Het wijkcentrum is in de vakantietijd alleen 
's  ochtends geopend van 9 tot 12 uur|
Adres: Van Hallstraat 81. Tel.: 82 11 33.

Wilkkrant
Deze wijkkrant wordt maandelijks huis aan huis 
verspreid in de Staatslieden-en Hugo de Groot^ 
buurt.
Redaktie:
Karei van Hoof (koordinator)
Matt Delahay 
Sanneke Bolhuis.
Yvonne Janssen 
Han Sieveking (foto's)
Wim Stevenhagen (tekeningen)
Redaktie-adres: Van Hallstraat 81 
Kopij voor de volgende krant dient vóór 18 
augustus ingezonden te zijn. Ingezonden brie
ven zijn ook van harte welkom.
De krant wordt in de eerste week van de 
maand bezorgd. Klachten over de bezorging: 
tel. 82 11 33.
De wijkkrant verschijnt in een oplage van 
13.500 exemplaren.
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werkklas t hebben. Op de maandagavond en 
woensdag- en vrijdagmiddag is e r dan tijd 
voor andere tieneraktiviteiten: handenarbeid, 
koken, fotograferen, een krant maken, ta 
feltennis enz. Op het ogenblik is de huiswerk
klas nog van maandag t/m  donderdag van 4 
tot 6. Voor meer inlichtingen moet je naar 
Frans vragen. Als je meer wilt weten kun je 
ook vast eens komen kijken. Wees maar net 
bang dat het een saaie boel is.
De Wijkkrant ging op bezoek en kreeg te ho
ren dat het " knoertgezellig” is. De meisjes 
die dat vertelden zaten er zonder dat ze huis
werk te doen hadden, want ze hadden een 
paar dagen vrij. Maar ze kwamen voor de 
gezelligheid toch] In de paasvakantie hadden 
de huiswerkklassers en de medewerkers 
zelfs samen een fietstocht gemaakt. Zodat je 
maar ziet: een huiswerkklas is behalve goed 
voor je huiswerk ook nog leuk!

P.S. I Wie thuis nog iets aan boeken of zo
iets heeft voor de huiswerkklas, graag!

P.S. II Nieuwe medewerkers aan de huis
werkklas zijn altijd welkom; gemiddels wordt 
2x per week meegedraaid.

BEJAARDENWONINGEN 
MOETEN 
F 420<- GAAN OPBRENGEN!
De belangstelling voor de in het najaar ge
reed komende woningen is bijzonder groot. 
Bijna 400 gegadigden hebben zich gemeld. 
Zoals u weet, is de inschrijvingstermijn op 
15 mei gesloten. Op het ogenblik zijn drie 
medewerkers van de dienst Herhuisvesting be
zig met het bezoeken van de gegadigden. Dit 
is een ènorm karwei. Het zal zeker enkele 
maanden duren. Het is belangrijk dat dit 
nauwkeurig gebeurt, zodat er een goede af
weging van ieders belangen kan plaats vin
den.
E r zijn bij de voorlichting over dit komplex 
helaas enkele foutjes ingeslopen, welke m is- 
s chien tot verwarring kunnen leiden. Zo werd 
bijvoorbeeld op het inschrijvingsformulier ge
vraagd waarom u in de Koperen Knoop wilde 
wonen. Dit is natuurlijk niet juist. De bejaar- 
denwoningen zijn van Patrimonium. De Ko
peren Knoop wordt het buurtcentrum, dat 
evenals het filiaal van de Openbare Leeszaal 
ten dienste staat van de gehele buurt.
Een andere onduidelijkheid is de huur.
Wat verstaat men daar nu onder?
Dat is niet met twee woorden te vertellen. 
Eij bejaardenwoningen komen namelijk vele 
aanvullende voorzieningen. We noemen er en
kele. A llereerst moet er een beheerder zijn, 
welke een uitgebreide taak heeft: naast het 
technische onderhoud van de installaties, het 
regelen van de lopende zaken, dient hij paraat 
te zijn voor de alarminstallatie.
Een volgende zaak is het schoonhouden van het 
komplex. Niet onbelangrijk zijn ook de brand- 
weereisen, wat betreft de brandveiligheid zo
als brandleidingen, rookdetektors, noodver
lichting enz. Vervolgens noemen we de extra 
kosten voor de liften, zonweringen, glasver- 
zekering, centraal anetenne systeem, riool- 
fonds, administratiekosten en tenslotte de 
stookkosten en het watergeld.We zullen pro
beren een globaal overzicht van de huur van 
het meest voorkomende type woning te geven: 
basishuur totaal
stookkosten f 223,30
watergeld f 5 2 , -
beheerder f
brandweervoorzieningen, zonwering, f 59,~
liften, noodverlichting en andere f 43,25
installaties f 12,50
s choonmaakkosten f 3,50
glasverzekering f 6 ,—
centraal antenne systeem f 1,—
rioolfonds f 1,25
contributie woningbouwvereniging f 7,15
administratie f 418,30

Ondanks enorme plensbui:

Woonerfdag toch geslaagd
Zaterdag 14 mei jl. was het weer woonerf
dag. In de wijkkranten van vorige maanden 
had u de aankondigingen al kunnen lezen. 
De buurtgroep Woonerf op het Van Beunin- 
genplein en in de omliggende straten had ge
zorgd voor een wel gevuld programma. Maar 
wat ze niet op het programma hadden staan... 
was de enorme plensbui, die middag.
's  Ochtends verliep alles prima naar wens. 
De markt werd opgebouwd en al vóór tienen 
was er sprake van een gezellige toeloop. 
Daarbij mocht vooral de kraam met bloe
men en planteri voor tegeltuin of balkon zich 
in de belangstelling verheugen (ook 's  mid
dags nog, trouwens).
Zo'n 80 kinderen genoten van het magnifieke 
poppenspel van het theater Erika Burgerjon. 
Om een uur of half twaalf was het Van Beu- 
ningenplein bevolkt met vele kinderen die er 
tal van spelletjes konden doen, tot min of 
meer vergeten spelletjes toe, als steltlopen 
en tollen.....
Rondom het klubhuis van Ons Huis scharrel
den de dieren van de kinderboerderij, die 
menige kleuter in verrukking brachten.
Voor het klubhuis was een gezellig terras 
ingericht en telkens stapten er mensen "Ons 
Huis” binnen om de tentoonstelling te bekij
ken die kinderen over onze buurt hadden ge
maakt.
Aanvankelijk was er 's  middags sprake van 
dezelfde gezellige drukte.
De enorme plensbui die 's  middags om een 
uur of een losbarstte, gooide het programma 
helaas nogal door elkaar. De optocht met ver
klede kinderen kon niet doorgaan, het optreden 
van de clowns Pagetti en Smakaroni moest 
worden verplaatst, de akkordeon-vereniging 
Excelsior kwam letterlijk in de klem. Ook 
na de bui hield de regendreiging aan. Toch 
kwam het bezoek weer op gang. Bij de woon- 
erf-kraam  werd het weer drukker, de Suri
naamse en Turkse lekkernijen gingen grif 
van de hand.

De Marokkaanse popgroep Immigration en de 
Surinaamse groep De Vrolijke Jeugd zorgden 
later op de dag voor vrolijke klanken. Een 
disco-show besloot het programma.
Tot slot een greep uit de diskussies bij 
de woonerf-kraam. Ver
reweg de meeste mensen zijn voor de aanleg 
van een woonerf. Ook zijn ze bereid om de 
auto dan een straat verder te parkeren, als 
dat nodig is. Het belang van het spelende 
kind en de idee van een gezellige en veilige 
straat zien ze als een zaak die voorrang heeft 
boven het parkeren.
Sommigen vinden tc.men, teilen enz., gevuld 
met bloemen of struiken, op de stoep maar 
een rommeltje, en vrezen dat dat met een 
woonerf nog 'e rg e r ' wordt. Een enkeling is 
tegen omdat hij bang is, dat z 'n visite dan 
niet meer wil komen, omdat de auto wellicht
om de hoek geparkeerd moet..... " .
Zoals gezetd verreweg de meeste mensen 
zien de voordelen van een woonerf zeer wel 
in.. "Inderdaad nu ik de tekeningen z ie", 
zo merkte iemand op, staande bij de inge
kleurde voorbeelden van een woonerfstraat, 
"z ie  ik dat het woonerf ons de voordelen en 
de sfeer van het kampeerterrein in de straat 
kan geven, zoals de buurtgroep eens schreef" 
Vele buurtbewoners hebben dan. ook hun naam 
en adres geplaatst op de gereed liggende lijs 
ten.
Al met al kan de buurt terugblikken op een 
toch geslaagde dag. Iedereen heeft weer kun
nen zien hoe het staat met de ambitieuze 
plannen voor straatverbetering van de buurt
groep Woonerf. En, naar ze ons verzekerden 
doen ze er ook alles aan om de Gemeente
diensten tot spoed te manen.
Maar ja, dat hebben ze -  net als het weer - 
niet in eigen hand.
We hop^n dat de buurtgroep en de staf van 
Ons Huis zullen besluiten om van de Woon
erfdag een traditie te maken!

EEN GOEDE BUUR...
Er wordt heel wat afgeklaagd in de buurt -  
dit deugt niet en dat is niet goed -  en toch
houdt iedereen vol dat het best een leuke buurt 
is , en gelijk hebben we!
Natuurlijk is niet alles meer even leuk als 
vroeger, maar we bekijken het verleden nu 
eenmaal graag door een zonnebrilletje.
Vroeger kon je nog een beetje op elkaar r e 
kenen - zeggen de mensen - je wist tenmins
te nog wat je aan elkaar had en je kende e l
kaar nog; maar tegenwoordig, al sla je me 
dood (maar waarom zouden we?), ik zou mijn 
eigen buren niet meer kennen.
Toch blijkt telkens weer dat vooral oudere 
buurtbewoners daardoor nogal eens alleen ko
men te staan. Er is eigenlijk niemand die naar 
ze omkijkt -  wie weet na hoeveel dagen ze
straks pas gevonden worden......
Maar komaan, niet zo ongezellig, je hebt 
buren gewoon een beetje nodig om het kontakt 
met de buitenwereld niet te verliezen, vooral 
als je niet zo gemakkelijk meer de deur uit
gaat.
Om nu in al die prettige en minder prettige 
situaties te voorzien is er een plannetje ge
maakt door de Wijkpost van bejaarden, het 
maatschappelijk werk en nog wat mensen om 
tot een min of meer georganiseerde buren
hulp te komen in de Staatsliedenbuurt.
We kozen als opzet dat iedere straat een kon- 
taktpersoon krijgt, waar je naar toe kan met 
alles waar je mee kan komen te zitten.

Naast dit netwerk van kon- * 
taktpersonen is er ook een groepje vrijwilli
gers die zich beschikbaar houden om klussen 
op te knappen (een bezoekje brengen, bood
schappen doen, eten koken) -  en dat ook be
langeloos, gratis, voor niks en niemendal. 
We zoeken bovendien aansluiting bij de Open 
Hof groep (waarover u hier eerder hebt kun
nen lezen) zodat we ook daarheen verzoeken 
kunnen doorspelen, wanneer het om langduri
ger zaken gaat.
We zijn onlangs wat in de openbaarheid ge
treden, en de eerste mensen hebben zich voor 
dit projekt al opgegeven. Maar we zijn nog 
niet zover dat wij ook al kunnen gaan draaien
- dat wordt wel september -  en dan nog be
perken wij ons werkterrein tot een gebied 
begrensd door de Van Limburg Stirumstraat, 
Haarlemmerweg, Van Hallstraat en de Witten- 
kade.
Maar het leek ons goed om alvast iets naar 
buiten te brengen -  en we doen bij deze een 
beroep op iedere wijkbewoner met hart voor 
de buurt en oog voor de nood om zich aan te 
melden als kontaktpersoon of vrijwilliger. 
Dat kan vanaf heden bij de Wijkpost voor be
jaarden, Van Boetzelaerstraat 49, tel. 84 43 52.

I Publiciteitsgroep Burenhulp

huiswerkklas, 
knoertgezellig!
De huiswerkklas is een van de aktiviteiten 
in het nu helemaal vernieuwde buurtcentrum
De Witte Brug.
We schrijven daar nu alvast over zodat na 
de zomervakantie iedereen weet waar je te 
recht kunt. De huiswerkklas, die nu alweer 
zo'n jaar of vijf draait, is vooral belangrijk 
voor de jongens en meisjes die nu van de la
gere school af komen en na de vakantie naar 
een andere school toegaan. Het is vaak een 
hele overgang naar zo'n school van voort
gezet onderwijs, of dat nu havo of mavo of 
wat anders is. Je  krijgt ineens met veel meer 
leraren en leraressen tegelijk te maken. Er 
komen nieuwe vakken bij. Je  moet naar een 
ander gebouw. Je  komt in een nieuwe klas 
waar je nog niet iedereen kent. E r zijn an
dere regels op school. En dan moet je thuis 
ook nog huiswerk maken. De ene dag veel, 
dan weer minder. Soms is het gemakkelijk, 
een andere keer begrijp je er niet veel van. 
Soms denk je dat je het goed snapt en dan 
blijkt op school dat je het heel anders had 
moeten doen. Nou, dat valt niet altijd mee. 
Als je dan thuis niet veel ruimte hebt om 
rustig te werken; en je vader en moeder 
hebben geen tijd; of ze hebben die vakken 
vroeger niet zo gehad op school; hoe moet 
•je--er dan uitkomen? In de huiswerkklas! 
Daar kun je in kleine groepjes werken aan 
je huiswerk. Er zijn steeds mensen om je 
te helpen. De meesten zijn studenten die zelf 
ongeveer dezelfde vakken op school gehad 
hebben. Ze dpen het vrijwillig. Ze gaan ook 
bij de ouders op bezoek en houden kontakt 
met de scholen. Verder heb je er van alles 
bij de hand: woordenboeken om moeilijke 
woorden in op te zoeken, franse, duitse en 
engelse woordenboeken, een atlas, een kleine 
encyclopedie, leesboeken en boeken die je kunt 
gebruiken bij werkstukken.
E r wordt altijd eerst een half uurtje thee 
gedronken en gekletst. Vanaf september kost 
het meedoen f 6 ,- per maand en wordt er 
huiswerkklas gehouden op maandag, dins
dag en donderdag van 4 tot 6 en woensdag 
van half 7 tot half 9. Dit wordt zo gedaan 
om niet tegelijk tieneraktiviteiten en huis-

Begin vorige maand werd het geheel gereno
veerde buurthuis De Witte Brug in de De Wit- 
tenstraat feestelijk heropend. Een toespraak 
van een hoge heer kan bij zo'n gelegenheid 
niet uitblijven. Die toespraak vormde het be
gin van een feestelijke dag waarbij iedere 
buurtbewoner, jong en oud, de kans kreeg 
om zich te verbazen over de verjongingskuur 
die het buurthuis heeft ondergaan. Je kent het 
nauwelijks meer terug. Vele vaardige han
den hebben een fantasties resultaat weten te 
bereiken. Daaronder waren heel wat vrijwillig 
toegestoken handen.
Zo'n dertig buurtbewoners, de een wat meer 
en de ander wat minder, hebben aan de laatste 
fase van de verbouwingen meegewerkt.
Alle leeftijdsgroepen hebben in De Witte Brug 
nu een ruime en lichte ruimte, de peuters, 
de schoolkinderen, de tieners, de volwasse
nen, de bejaarden, ze hebben eindelijk die 
mogelijkheden waar ze recht op hebben.
In de volgende WIJKKRANT (september) la 
ten we u wat meer weten van het nieuwe pro
gramma van De Witte Brug.

We moeten u zeggen, dat dit hoge bedrag, even
als voor u, voor de buurtgroep bejaarden voor
zieningen toch wel een teleurstelling betekent. 
Hoewel we in vergelijking met andere pro- 
jekten bejaardenwoningen verreweg het goed
koopste zijn, is het toch een heel bedrag.

Natuurlijk is er de huursubsidie en de andere 
regelingen. Zo wordt bij een belastbaar jaa r
inkomen van f 17.500,- een subsidie vanf 190,- 
per maand gegeven en bij een inkomen van 
f 20.000,- een bedrag van f 80,- per maand. 
Daarboven kunnen dan, voor wie er voor in 
aanmerking komt, de huurgewenningsbijdrage 
verleend worden.

Het is overigens erg moeilijk hier de subsi
dieregelingen uitéén te zetten. Dat is voor 
ieder persoonlijk weer anders. Als u wilt 
weten wat het voor u betekent, kunt u veel 
beter even bij de Sociaal Raadsman langs gaan 
De spreekuren staan elders in dit blad ver
meld.

Of er later nog iets aan het hoge huurbedrag 
gedaan kan worden, is nog niet duidelijk. De 
meeste posten zijn wekelijke bedragen.
We hopen dat er gelegenheid komt toekoms
tige bewoners nog verdere voorlichting te ver
strekken.

Een mogelijkheid is misschien, wanneer in 
augustus een modelwoning ter bezichtiging 
opengesteld wordt, een nieuw boekje uit te 
geven, waarin de vergissingen rechtgezet en 
verdere inlichtingen verstrekt worden. Ukrijgt 
daarvan zeker bericht.

DE WITTE BRUG

De planten-kraam op de woonerfmarkt.
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Uitslagen
van de

verkiezingen *
'A ls het aan de bewoners van de Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt had geleden, had de 
2e Kamer voor ruim 2/3 deel bestaan uitm en
sen van progressieve partijen. De PvdA zou 

;ongeveer de helft van het aantal zetels k rij- 
; gen. De CPN zou de op eén na grootste partij 

zijn, ondanks het aanzienlijke verlies dat deze 
partij ook in onze wijk kreeg te verwerken. 
Als onze wijk het voor het zeggen had, had- 

;den we allang een werkelijk progressieve re 
gering kunnen samenstellen. Maar helaas, dat 
zit er niet in.
We zullen dus gewoon door moeten gaan om 
keihard voor onze belangen te vechten. Al
leen dan zullen we voldoende middelen af kun
nen dwingen voor de stadsvernieuwing, voor 
de noodlijdende middenstanders, voor a lle r
lei andere voorzieningen, zoals scholen, buurt
huizen, gezinsverzorging, gezondheidszorg 

:e.d.
•Hier zijn de uitslagen per wijk in percentages:

HUGO DE 
—I GROOTBUURT:

STAATSLIEDEN
BUURT:

-Ï. CDA: 12,8% CDA: 6,7%
PvdA: 46,0 PvdA: 51,6
VVD: 13,0 VVD: 9,3
PPR: 2,9 PPR: 3,0
CPN: 11,1 CPN: 17,1
D'66: 5,5 D'66: 4,7
PS'70: 1,5 DS'70: 0,9
PSP: 2,8 PSP: 2,8

prt iv

Het Regio-overleg
Vervolg van pag. 1

De belangrijkste eis die het regio-overleg 
's te lt  aan de nieuw te bouwen buurt is, dat de 
huren van de woningen betaalbaar moeten zijn 
voor de huidige bewoners. Als die eis niet 

cjwordt waargemaakt, is eigenlijk al het werk 
voor niets geweest.

“Daarnaast vindt het regio-overleg dat de buurt 
7in fases moet worden opgebouwd en niet in 
reen  keer kaalgeslagen.
•^Bewoners moeten zo veel mogelijk de kans 
krijgen van hun oude naar een nieuwe woning 

'door te schuiven.
Een derde belangrijke eis is, dat alle be- 

“ woners die dat willen, in de buurt moeten 
kunnen blijven wonen. Gezien de huidige be
volkingssamenstelling zullen er dus vrij veel 

'"kleine woningen moeten worden gebouwd. 
^Bovendien zullen er een zo groot mogelijk 

f  aantal woningen gebouwd moeten worden, zon- 
n der afbreuk te doen aan de kwaliteit van de 
ö woningen. Want daaraan moet natuurlijk ver- 

geleken bij nu heel wat aan verbeteren.
De woningen moeten meer zon kunnen k rij- 

' gen dan nu vaak het geval is, ze moeten liefst 
dieper en ruim er worden. Dat betekent dat 

''de taartpunten (de spits toelopende blokken) 
in de buurt samengetrokken zullen moeten wor

gden. Volgens de nieuwe plannen verdwijnt 
' dan ook de Van Hogendorpstraat en de JM 

Kemperstraat.
Andere verbeteringen die het regiq-overleg wil 

; zijn: betere speelvoorzieningen, een veiliger 
verkeerssituatie en geen storende bedrijven 

_ in  de buurt (zoals de verenfabriek).
Winkels zullen waarschijnlijk alleen aan de 
Van Limburg Stirum straat en het Limburg 
Stirumplein worden teruggebouwd.
Zoals bekend zal er ook een nieuwe school 
komen.

j“Een belangrijk punt is natuurlijk ook hoe de 
£ bewoners straks hun auto kwijt zullen kun- 
jjnen. Stadsontwikkeling denkt aan een par- 
-keergarage in de buurt. Zeker wanneer er 
“'geen garanties komen dat parkeren in zo’n 
“ garage gratis is, is het regio-overleg daar 
,.op tegen. Parkeren zal dan op straat moeten 
~ gebeuren.
j,De informatie-krant en de tentoonstelling zul- 
S len  straks veel meer informatie geven over 
. de plannen voor de NOP.

■F,
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Kraakakties«
Op ons artikel 'Talloze kraakakties ir. de 
Staatsliedenbuurt' ontvingen we een veront
waardigde reaktie van vier leden van de woon
groep Staatsliedenbuurt, die verantwoordelijk 
i s ' voor de georganiseerde kraakakties in onze 
wijk.
De woongroep vindt het artikel negatief en 
'hetzerig'.
Ze betogen, dat ze wel degelijk op verant
woorde wijze en met respekt voor de buurt 
kraak-akties organiseren en de krakers be
geleiden. Er wordt nooit tegen de wil van om
wonenden gekraakt en het kontakt tussen k ra
kers en hun buren is over het algemeen goed, 
zegt de groep.
De woongroep wil leegstaande panden bewoon
baar maken tot de sloop. "Zo proberen we 
alleenstaande jongeren en gezinnen die door 
de officiële instanties niet geholpen worden, 
aan woonruimte te helpen. U vindt het toch ook 
niet leuk om tegen dichtgetimmerde huizen 
aan te kijken?"
Inderdaad, niemand vindt dat leuk. Bovendien 
ontneemt die leegstand de middenstand zijn 
brood.
Het wijkcentrum heeft daarom al enige tijd 
geleden van de gemeente geëist om alle maat
regelen te nemen die de leegstand moeten 
voorkomen. Op 7 juni zal daarover met de 
wethouders gepraat worden. Dat gesprek moet 
duidelijke toezeggingen opleveren.
Het wijkcentrum was blij, dat ook de woon
groep mee wilde praten over de eisen die 
aan de wethouders gesteld moeten worden. 
Want dat is onze grootste kritiek op de groep: 
ze gaan hun eigen gang en verzinnen hun 
oplossingen voor ons gezamenlijk probleem: 
de vroegtijdige sloop en het nodeloze dicht
spijkeren.
De woongroep heeft afgesproken voortaan 
regelmatiger met andere groepen in de wijk 
over het kraken te overleggen. In dat overleg 
kunnen ook de buurt-klachten over krakers en 
kraak-akties besproken worden.

Ingezonden:

„KI TE MATUN6A”
(getrouw tot in de dood)
De oudere buurtbewoners zullen zich wellicht 
nog herinneren dat in de oorlogsjaren een 
vliegtuig eerstortte  op het perceel Van Bos- 
sestraat 4.
Ook op andere plaatsen in Amsterdam kwamen
die dag vliegtuigen neer. Deze maakten deel 
uit van een eskader dat op maandag 3 mei 
1943 een bombardementsvlucht uitvoerde naar 
de GEB-centrale in Amsterdam-noord. Op de 
rampzalige dag stijgen om 13 over half vijf 
in de middag 12 Ventura's op voor de aanval 
op Amsterdam-noord. Een moet terug wegens 
motorstoring. De overige vliegen door over 
de Noordzee naar de Hollandse kust. Op 
Schiphol is die dag een groot aantal Duitse 
jagers ter bescherming van inspectie-bezoek 
Als de Engelse formatie nadert, stijgt het 
Duitse escorte op in een alarm start. Hetwordt 
een ongelijke strijd. De eerste Ventura die 
aangeschoten wordt is de enige die er nog 
in slaagt Engeland te bereiken. Waarom de 
andere de m issie niet afbraken is onbekend. 
Zij waren trouw tot in de dood, We zullen 
ons beperken tot de laatste minuten van de 
Ventura die tenslotte in de Van Bossestraat 
neerkwam. Nog boven de Haarlemmermeer 
wordt dit vliegtuig door Duitse jagers aan
gevallen. De sergeant is de 20-jarige Ulrich 
uit Nieuw-Zeeland. Bij de vierde aanval wordt 
hij uit zijn koepel geschoten. Het vliegtuig 
raakt in brand. De gewonde Ulrich wordt 
door zijn piloot en navigator in een para
chute gehesen. Op de grond ziet iemand hoe 

een valscherm uit het brandende vliegtuig ont
plooit. Ulrich wordt gevangen genomen. Het 
vliegtuig komt steeds lager en lager op de 
markthallen af, nog steeds achtervolgd door 
Duitse jagers. Boven de Kempenaerstraat 
zwenkt het naar links. Dan laat het zijn bom
men los. Een slaat in de Kempenaerstr. no. 
3 in, twee op het terrein van de gemeente- 
waterleidingen aan de Van Hallstraat. Het 
vliegtuig schuift even over het dak van no. 
34 in de Van Bossestraat en duikt met zijn 
neus naar beneden.
Het neemt de achterkanten van de huizen 
mee. Op drie hoog ontstaat brand, waarbij 
drie mensen om het leven komen. Het vlieg
tuig staat rechtop in de tuin tegen de huizen 
aan. De Duitsers zijn snel te r plaatse en 
zetten de buurt af. In de dagen erna wordt 
begonnen met de opruimingswerkzaamheden. 
Het gaat te ver om hier alle details te ver
tellen.
(De ingezonden brief is door de redaktie in
gekort).
Vraag: wie heeft nog herinneringen aan deze 
of andere luchtoorlog-gebeiirtenissen? Dit 
i.v.m. kontakten met familieleden. Wilt u deze 
opschrijven en/of kontakt opnemen met:
\  J. van der Maas

tel. 82 79 13 (na vier).

VJOOHT U 00KZO
s-Ol.

Een nieuwe rubriek in de WIJKKRANT. Spe
ciaal bedoeld om aandacht te schenken aan het 
slechte onderhoud van veel woningen in onze 
wijk. De rubriek komt tot stand in overleg 
met de huurkomite's in de wijk. Iedereen 
kan zijn klachten en ervaringen in deze ru 
briek kwijt. Andere bewoners kunnen daar 
veel van leren, en samen met anderen kan 
vaak beter naar oplossingen worden gezocht 
dan als je  er alleen voor staat.
Redaktie-adres: Van Hallstraat 81,

I n f o r v

HUURKOMITEE MAAKTE 
EIND AAN 5 JAAR ELLENDE 
AAN HET FREDERIK 
HENDRIKPLANTSOEN
Al jarenlang zien we allerlei delen van de 
wijk verkrotten. Zelfs een van de mooiste 
plekjes, het Frederik Hendrikplantsoen.
Mw. Reiman heeft jarenlang aan het plant
soen gewoond. Over haar ervaringen en de 
akties rond het plantsoen gaat het volgende 
interview.
- Hoelang was het huis in zo’n slechte toe
stand dat er niet meer in te wonen was?
- De woningen waren zeker al zo'n 10 a 15 
jaar niet meer geschikt om die naam te mo
gen dragen. + 5 jaar geleden kwamen de gro
tere problemen naar voren, veranda en pla
fond stonden op instorten. Pas na veel aan
dringen en dreigementen om brandweer en 
bouw en woningtoezicht te waarschuwen werd 
dit provisorisch gemaakt. Hierna volgden de 
verdere gebreken in versneld tempo. We had
den vooral veel last van lekkage (dit was het 
gevolg van de slechte reparatie van plafond 
en veranda want dat moest zo goedkoop mo
gelijk).
- Wanneer kwam de eerste klacht bij bouw 
en woningtoezicht (B.W.T.)?
-  Dit moet begin 1975 zijn geweest. Er kwam 
iemand kijken die ons beloofde dat de ergste 
gebreken zouden worden verholpen en dat we 
ons verder geen zorgen hoefden te maken, om
dat het binnen korte tijd gesloopt zou worden. 
E r werd ook gezegd dat wij hem ten alle tijden 
konden bellen als er iets was.
-  Wat is e r van al deze beloftes terecht ge
komen?
- Niet veel, die man wilde niet eens bij de 
buren gaan kijken, hij kon zo wel zien wat 
er aan de hand was. Als we hem later belden 
zei hij altijd dat we eerst schriftelijk de 
huiseigenaar moesten verzoeken alles in orde 
te maken en hem dan weer op de hoogte ste l
len. Dit alles had geen effekt.
We kregen intusserf een nieuwe man bij B.W.T., 
dhr. Van Iersel, deze kon niets aan de wonin
gen ontdekken wat goed was, maar toch was 
het nog lang niet gevaarlijk genoeg, ondanks 
alle ratten die in de al 5 jaar leegstaande 
woningen huisden. Volgens hem hoefden we 
ons geen zorgen te maken, binnen 2 jaar 
zouden we weg zijn; het heeft bijna 3 jaar ge
duurd.
-  Wanneer kwam het huurkomitee er aan te 
pas en wat hebben zij gedaan?
- In september 1975 begon het huurkomitee 
een handtekeningenaktie die ze febr. 1976 aan 
wethouder Kuypers overhandigden met de eisen 
dat e r wat tegen de ratten gedaan moest wor
den, snelle sloop, betaalbare nieuwbouw. De 
wethouder beloofde alles maar deed niets.
-  Hadden jullie het gevoel dat je bedrogen 
werd?
- J a ,  vooral door dhr. Van Iersel en zijn 
superieur Koelemans van BWT.
- Wat hebben jullie toen gedaan?
- We hebben iedereen ingeschakeld, brand
weer, politie en weer wethouder Kuypers. 
E r zijn ook brieven naar de m inister ge
schreven. Weer bleef de troep liggen en smeet 
BWT met vage beloftes.
Door het vast volhouden van het huurkomitee 
is het toen ineens veel sneller gegaan. Je 
kon merken dat het huurkomitee respekt af- 
dwong bij de wethouder.
- Jullie zijn nu geherhuisvest. Ben je tevre
den?
- Nu ben ik zeker tevreden. Maar als ik 
terug kijk naar al die ellende, en het feit 
dat ik gedreigd ben met het rampenfonds 
dan kijk ik terug op een tijd van ondraag
lijke spanningen.
Dankzij het huurspreekuur van de CPN heb 
ik deze woning gekregen. Mijn oude buren 
zijn ook allemaal goed terecht gekomen.
- Als je terug kijkt wat is dan je konklusie?
- Dat dit niet allemaal nodig was geweest

als BWT alleen al z'n minimale plicht had 
gedaan. En dat we ook veel eerder naar het 
huurkomitee hadden moeten gaan. Dit is eigen
lijk een goede raad voor iedereen in onze 
buurt.

Matt Delahaij.

DE VERKROTTING IN DE 
VAN HOUWENtNGENSTRAAT
De Van Houweningenstraat, vooral het blok 
ingesloten tussen 3e Hugo de Grootstraat, 
Fred. Hendrikstraat en Hugo de Grootkade 
leidt al jarenlang aan verkrotting. De klach
ten die het meest voorkómen zijn lekkages 
van muren, vooral bij de keuken, schimmel 
op de muren, de plafonds, verstopte riole
ringen, slecht sluitende ramen en deuren, 
en ook bij een aantal huizen een open rio 
lering onder de vloer.
Wonen in zulke huizen is geen pretje, dat 
zal duidelijk zijn. Helemaal te gortig wordt 
het als de gemeente het toelaat dat op de 
schamele dertig vierkante meter woon- 
oppervlak gezinnen wonen met soms meer 
dan twee kinderen.
Ondanks herhaaldelijk klagen bij huiseigena
ren, is er weinig aan de woningen verbeterd. 
Soms werd ook geprobeerd Bouw en Woning
toezicht in te schakelen, maar ook dat heeft 
tot nu toe weinig resultaat gehad.
Maar het is een weg die vaker bewandeld 
moet worden in de nabije toekomst, want zij 
zijn het die druk uit kunnen oefenen op de 
huiseigenaren noodzakelijke woningverbe
teringen aan te brengen. Als u klachten hebt 
over uw woonsituatie en moeilijkheden hebt 
met het schrijven van een brief hierover naar 
Bouw en Woningtoezicht kunt u terecht bij het 
huurspreekuur van de buurt enz.

BEWONERS 
MOETEN OPEENS 
WAARBORGSOM BETALEN
Enige maanden geleden kregen enige tiental
len bewoners uit de Frederik Hendrikbuurt, 
die wonen in huizen van de "vereniging Bouw
maatschappij tot het bouwen van een eigen 
woning" , een brief.
In deze brief stond o.a. het volgende: "Bij 
de kontrole van onze administratie is geble
ken dat u al geruime tijd gebruik maakt van 
de woning zonder geldige huurovereenkomst... 
...heeft nu besloten een huurovereenkomst te 
sluiten.
Bij ondertekening van het kontrakt dient u
het hieronder gespecificeerde bedrag vanfl.......
in kontanten mede te brengen".
Verschillende bewoners zochten kontakt met 
het huuradvies van het huurkomitee Fred. 
Hendrik/Hugo de Grootbuurt of met de maat
schappelijk werker van buurthuis De Reiger. 
Het betrof vooral oudere bewoners die al enige 
tientalle jaren in hun woning woonden en be
dragen zouden moeten gaan betalen tussen de 
f 165,- en f 190,-. Naar aanleiding hiervan 
staken huurkomitee, maatschappelijk werk en 
bewoners de koppen bij elkaar om te zien of 
e r aan deze toestand niets gedaan kon wor
den. Er werd een vergadering belegd waarbij 
een advokaat (Peter Ingelse) uitgenodigd was 
om advies te geven.
Dit gesprek had als resultaat dat de advokaat, 
de maatschappelijk werker van buurthuis De 
Reiger (Arnold Koevker) en de voorzitter van 
het huurkomitee (Marcel Delahaij), als afge
vaardigden van de bewoners met het bestuur 
van de vereniging Bouwmaatschappij gingen 
praten. De volgende verlangens werden op 
tafel gelegd:
- stopzetten van de procedure dus geen huur- 

kontrakt meer aanbieden.
- mensen die al geld betaald hebben moeten 

hun geld terug krijgen.
-  mensen die al zolang wonen moeten onthe

ven worden van de verplichting een waar
borgsom te betalen voor hun woning.
- het huurkontrakt moet herzien worden.
Voor het laatste voelde de delegatie van het 
bestuur van de bouwmaatschappij niet veel. 
Op de andere verlangens werd echter posi
tief gereageerd. De delegatie heeft dan ook 
goede hoop dat het voltallige bestuur v.d. 
bouwmaatschappij akkoord zal gaan met de 
eerste drie verlangens. Binnenkort horen we 
hier definitief uitsluitsel over. Als het lukt de 
financiën voor de bewoners naar wens te r e 
gelen, dan kan dit slechts een aanmoediging 
zijn om ook in de toekomst voor gemeen
schappelijke grieven gemeenschappelijk op te 
komen. De kans op succes is dan veel groter.


