
Vooral dat laa tste  vraagstuk kwam aan bod 
op de buurtvergadering die het reg io-overleg  
a ls afsluiting van de tentoonstelling had g eo r
ganiseerd.
G ekonstateerd  werd, dat het regenngSD eienr 
tot nu toe geen enkel Uitzicht heeft geboden 
op betaalbare huren in de stadsvernieuw ings
gebieden. Als we zien hoe snel de nieuwbouw -  
huren omhoog gaan, dan zie t het e r  niet 
n aa r uit dat veel van de huidige bewoners in 
de nieuwbouw terug kunnen keren.
De voorz itter van de w inkeliersvereniging 
m aakte op deze vergadering duidelijk, dat de 
w inkeliers e r  zo m ogelijk nog slech ter voor- 
staan. Huursubsidies e.d. die voor bewoners 
gelden, krijgen w inkeliers niet en hun huren 
zijn  nog vele malen hoger dan die van wonin
gen.
Op de vergadering werd dan ook vastgesteld 
dat bewoners en w inkeliers voortaan geza
m enlijk  moeten gaan optreden voor de belan
gen van de buurt. Twee w inkeliers hebben zich 
m eteen aangemeld als lid van het reg io-over -  
leg. E e rs te  resu ltaa t van de samenwerking 
was een b rief aan s ta a ts se k re ta r is  Schaeffer 
van Volkshuisvesting, w aarin regio-overleg  en 
Q ^^wnnceliersKom DinatieiTiaatregelen eisen  
voor betaalbare huren van huizen en winkels 
in de Staatsliedenbuurt.
Op de buurtvergadering is ook over het p a r-  
keèrvraagstuk  gepraat.
De m eeste bewoners, ook tijdens het bezoek 
aan de tentoonstelling stelden zich achter het 
standpunt van het reg io -overleg , dat parkeren 
g ra tis  m oest zijn. Als de parkeergarage, die 
de gem eente wil bouwen, n iet g ra tis  wordt, 
m oeten de auto 's m aar op s traa t.
Ook op een aantal andere punten deelden de

m eeste  bewoners de k ritiek  van het reg io - 
overleg  op de gem eente-plannen.
In de zom er zijn e r  nog gesprekken geweest 
tussen  vertegenw oordigers van het reg io -o ver
leg en de gemeente.
U it die gesprekken is nu een nieuw plan naar 
voren gekomen, w aarin iedereen  zich min of 
m eer kon vinden.
Dat plan ligt, als alles goed is , op dit moment 
a l op het buro van wethouder De Cloe. Deze 
m aand zal het in de vorm van een inform atie
k ran t aan alle bewoners bekend worden g e
m aakt. Iedereen k rijg t dan nog de kans even
tuele k ritiek  en bezwaren naar voren te b ren 
gen, voordat de gem eente-raad  definitief een 
b eslissing  neemt.
Als de buurtbewoners zich m et het plan kunnen 
verenigen zal die beslissing  snel genomen kun
nen worden.
Maar dan zal het erop aankomen 
om ervoor te zorgen, dat de plan
nen ook snel verwezenlijkt zullen 
worden èn tegen betaalbare prij
zen. Anders is feiteliik  al het werk 
voor niets geweest.
Alleen door aktief optreden van alle 
buurtbewoners in de NOP zal dat 
bereikt kunnen worden. Begin deze 
maand is het regio overleg begon
nen met de voorbereidingen voor 
de eerste  akties. Wie daar aan mee 
w il werken, kan zich via het wijk 
centrum opgeven.

HORIZONTALE VERKOOP: WEG ERMEE!
Verleden ja a r  kregen alle A m sterdam m ers 
een brief in de bus w aarin we m et zeer veel 
nadruk het advies kregen geen huizen h o ri
zontaal te kopen.
Op dit ogenblik verleen t de gem eentelijke 
dienst Bouw- en Woningtoezicht (wethouder 
Kuypers) op grote schaal vergunningen tot 
horizontale verkoop.
Een r a re  zaakl
Want ondanks alle m aatregelen  gaat de h o ri
zontale verkoop rustig  door. In de praktijk  
komt het e r  nu op neer dat de horizontale 
verkoop niet verbonden is m aar slechts " o f 
ficieel geregeld” . Woeker praktijken zijn dus 
gelegaliseerd.
Het grote v ersch il m et v roeger is dat voor
dat e r  horizontaal verkocht mag worden, de 
dienst BWT van de gem eente (bouw en wo
ningtoezicht) een splitsingsvergunning af moet 
geven, Z o 'n  vergunning wordt alleen gewei - 
g e rs  als een pand niet geschikt is voor 
horizontale verkoop (volgens de wet zijn de 
m eeste  wel geschiktl); als e r  gebreken zijn 
(de huisbaas wil graag zijn pand opknappen 
als hij het daarne horizontaal kan verkopen);

en als e r  volgens een bestem m ingsplan snel 
gesloopt gaat worden; D aar e r  in onze buurt 
nog steeds geen bestem m ingsplan bestaat wordt 
zo 'n  vergunning dus bijna altijd  afgegeven. 
Zo doet de gemeente A m sterdam  mee aan r e 
gelingen die funest zijn voor de oude Am
sterd am se buurten. Op deze m anier gaat 
bij woningzoekenden het rech t van de ste rk ste  
gelden: iemand die over 30 a 40 duizend gul
den kan beschikken krijg t een woning een an
d er niet.
J aloers zijn op de koper kun je niet, door 
de woningnood gedwongen heeft hij een duur 
krot gekocht.
V erder dreigen huurders onder druk gezet te 
worden; of hun huis kopen of vérhuizen. 
Aan al deze toestanden moet een eind komen. 
Van de wethouder moet geëist worden dat de 
medewerking aan dit soort regelingen opzegt. 
Het huurkom ité Hugo de G roo t/F rede rik -H en - 
drikbuurt gaat daarom de komende tijd  akties 
o rgan iseren  tegen deze nog steeds bestaande 
wantoestanden. Door middel van pamfletten en 
de komende wijkkranten wordt u op de hoogte 
gehouden.

De wijk was dit jaa r g roener dan ooit. Dat 
kwam niet door de gem eente en ook niet 
door het mooie w eer (want dat hadden we 
nauwelijks dit jaar) . Nee, het kwam vooral 
doordat steeds m eer bewoners gaan ' tegel -

tu in ieren’. Op een tocht door de buurt kwa
m en we o.m. deze prachtige rozenstruiken 
tegen in de 3e Hugo de Groot. Lees verder 
op pag. 3.

29 SEPT.: KUNSTMARKT 
VAN BOETZELAERPLEIN
Op donderdag 29 septem ber zal de jaa rlijk se  
Kunstm arkt gehouden worden op het Van Boet -  
zelaerplein . In tegenstelling tot vorig ja a r  
w ordt deze m arkt niet overdag, m a a r 's  avonds 
gehouden. Het pleintje wordt verlicht, wat zal 
bijdragen aan de sfeer. Ook dit ja a r  hoopt de 

"werkgroep Kunst m a e  Wijk w eer op eên g ro 
te  verscheidenheid onder de kraam houders 
en zal e r  een hoop te zien zijn a ls , o lieverf- 
doeken, etsen, pentekeningen, keram iek, en 
ook artike len  op het gebied van de kunstnij
verheid  als ruw gesponnen wol, handgemaak
te  kaarsen enz.
Mochten e r  onder de buurtbewoners mensen 
zijn  die graag aan de m arkt willen deelnemen 
dan kunnen zij zich opgeven bij het w ijkcen
trum , Van H allstraa t 81, tel. 82 11 33.
T ijdens de m arkt zal e r  ook gelegenheid zijn 
een hapje en een drankje te nuttigen. De d rum 
band zal a5n het begin van de avond de m arkt 
opluisteren  en voor de verdere  avond zal 
"lev en de" muziek voor de muzikale o m lijs
ting zorgen.
Laten we hopen dat de weergoden ons goed 
gezind zijn.
T ot ziens op de m arkt.

Op 24 juni was e r ook al feest op het Van 
B oetzelaerplein.
Dat was te r  gelegenheid van de tentoonstel
ling Zom erstraatfo to . Het was e r druk en ge
zellig. Hopelijk wordt de kunstm arkt net zo'n 
succes.
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AKTIE TEGEN VERHOGING
STOOKKOSTEN GAAT DOOR!
162 bewoners van de gemeente-woningen rond 
het Van Beuningenplein hebben besloten de 
aangekondigde stookkosten-verhoging per 1 
ju li niet te betalen.
De bewoners zouden vanaf die datum m eer dan 
de helft ex tra  moeten gaan betalen voor hun 
gasverbru ik . ,,
Zo zou iemand m et een vijf-kam er-w oning 
95 gulden moeten gaan betalen in plaats van 
60 gulden.
De huurdersvereniging had sam en m et het 
huurkom ité Staatsliedenbuurt tot deze aktie 
opgeroepen, omdat overleg m et de gemeente 
over de stookkosten op niets was uitgelopen. 
Aan de belangrijkste eisen  van de huu rders
vereniging zou niet worden voldaan en de v e r 
hoging zou zonder m eer worden doorgevoerd, 
zo bleek o.m. uit de opmerkingen van w et
houder Kuypers tijdens een buurtvergadering 
op 7 juni.
De m eeste bewoners rond het plein -vinden 
dat ze op dit moment al m eer dan genoeg 
moeten betalen voor hun woning. De voort 
durende huurverhogingen en deze absurde 
stookkosten-verhoging dreigen de woningen on
betaalbaar te maken.
Bovendien willen de bewoners e e rs t wel eens 
uitgezocht zien, w aar dat hoge gasverbruik  
in hun blokkfen vandaan komt. Ze vermoeden 
dat een van de oorzaken is de gebrekkige 
c .v .-in s ta lla tie  die veel w arm te-verlies  zou 
geven.
Ze eisen  een onderzoek door een onafhanke
lijke instantie.
V erder willen de bewoners, dat het g asv e r
bruik voortaan per woning gaat worden ge
meten. Dan kan voortaan iedereen  zo veel 
w arm  w ater gebruiken als men wil en de 
kachel zo hoog zetten als men wil, zonder 
dat een ander daarvoor hoeft m ee te  beta
len.
De gem eente heeft inm iddels toegezegd om 
w arm te-m ete rs  in de huizen te plaatsen. 
M aar van w arm -w ate r-m e te rs , waar de be
w oners ook om gevraagd hebben, wil de ge
m eente niets horen.
Ook is e r  inmiddels een onderzoek inge
ste ld  naar de c.v .-insta lla tie .
Dat onderzoek is ech ter door de gemeente 
zelf uitgevoerd en niet door een onafhanke
lijke instantie.
Eind augustus konkludeerden de huurders^ 
vereniging en het huurkom ité op een v e r 
gadering, dat nog onvoldoende aan de eisen 
van de bewoners tegemoet is gekomen.
Z e besloten dan ook de bewoners op de ro e 
pen om de stookkostenverhoging te blijven 
weigeren.

GARANTIES VOOR BETAALBARE 
HUREN ONTBREKEN £ S * r "
Ruim vierhonderd bewoners van de Noord Oost Punt en omgeving hebben eind juni de ten 
toonstelling bezocht die de gemeente en het reg io-overleg  hadden georganiseerd  over de 
toekom st van deze buurt.
D aaru it blijkt wel, hoe de m ensen in de noord oost punt uitkijken naar een d ra stiese  v e r 
nieuwing van hun buurt. Ze zijn het wonen in een afbraak-buurt m eer dan zat, en willen 
dat e r  nu eens eindelijk in snel tempo gebouwd gaat worden. Op tweé vragen kregen de be
w oners ech ter voorlopig nog geen of onvoldoende antwoord. A lle ree rs t de vraag: wanneer 
komt m ijn woning aan de béurt, dus: w anneer krijg  ik een ander huis. En de vraag: wat 
gaat die nieuwbouw kosten, kan ik dat s trak s  wel betalen.



TRAMHUISJE OP PLANTSOEN
Volgend ja a r  wordt e r  een begin gemaakt m et 
de gro te verw isseling van tra m ra ils  aan het 
F rede rik  Hendrikplantsoen.
Deze is nodig omdat de nieuwe tram lijn  1? 
d aar zijn voorlopig eindpunt k rijg t en vanwege 
profiel -  en weg veranderingen.
M aar daar gaat het h ie r om, e r  komt 
ook een nieuw tram huisje en wel op de hoogte 
van de G erard  Schaepstraat.
Wij als verkeersgroep  hebben geen bezwaar 
omdat zolang lijn 12 e r s taa t de bestuurders 
van deze tram s even moeten kunnen pauzeren 
en een san ita ire  stop w illen hebben. Wij 
(de verkeersgroep) hebben evenwel zwart op 
wit de toezegging gekregen, dat als lijn 12 
naar zijn eigenlijke eindpunt gaat n.1. Slo- 
te rd ijk  station , dit pérsoneelshu isje gaat v e r 
dwijnen. Wij hopen dat u als bewoners het 
m et ons eens is , anders g raag  even een t e 
lefoontje naar het w ijkcentrum  m et uw even
tuele klachten en/of wensen,

V erkeersgroep.

OP WEG NAAR HET NIEUWE BASISONDERWIJS

Een kiikle op de Bentinckschool
Wie tegenwoordig een lag ere  school binnenloopt krijg t daar heel wat anders te zien dan 
v roeger. Geen keurige rijen  banken die allem aal op het schoolbord gericht zijn , m aar 
ta fe ltjes  en stoeltjes in groepjes bij elkaar. Wie de Bentinckschool ingaat kan opm erken 
dat e r  in sommige lokalen verschillende hoeken zijn ingericht. In de ene hoek vind je 
bijv. a lle rle i kleurige knu tsel- en sch ilderm ateriaa l, in de volgende staat een weegschaal 
m et dingen om te wegen, enzovoort. Dat zijn dan de boekenhoek, de sc h ild e r- en knu tsel- 
hoek, de rekenhoek. V erder zijn  e r nog de verkeershoek en de spelletjeshoek. In al deze 
hoeken kan door de kinderen in groepjes m et e lkaar gewerkt worden. Op kleuterscholen 
Is het systeem  van "w erken  in hoeken" n iet zo onbekend, m aar op lagere scholen wordt 
e r  m eesta l k lassikaal les gegeven. Op de Bentinckschool wordt het werken in hoeken nu 
ook op de lagere  school gebruikt. Dat is niet zom aar.
Al heel lang is het bekend dat het voor kinde
re n  vaak een enorm e overgang is om van de 
k leuterschool naar de "g ro te  school" te gaan.
Enkele ja ren  geleden bleek uit een onderzoek 
op de A m sterdam se scholen nog eens dat 
kinderen in de le  klas vaak veel problemen 
hebben. Dat blijkt vooral m et taal. Daarom 
is  toen besloten m eer aandacht te  besteden 
aan het taalonderw ijs. Bij de nieuwe ta a l-  
p ro g ram m a 's  werd uitgegaan van wat voor de 
k inderen belangrijk  is : hun belevingsw ereld 
zijn  de school en de buurt, het kind en de 
ouders eèn geheel. Dan moet het onderwijs 
d aar ook bij aansluiten.
Beginnend m et die nieuwe taalp rogram m a's is 
zo al een aantal ja ren  een vernieuwings 
(oftewel innovatie-) p rojekt gaande op veel 
lag ere  scholen in A m sterdam . Het probleem  
van de stap  tussen lagere  school en k leu ter
school bleef ech ter bestaan. Dat probleem  
speelt natuurlijk  niet alleen in onze buurt of 
in A m sterdam . Al ja ren  wordt een nieuwe wet 
voorbereid  voor het "n ieuw e basisonderw ijs" 
en dat is  dan voor 4 tot 12 jarigen. Met an» 
d e re  woorden de k leuter en lagere school 
gaan bij e lkaar horen zodat die grote stap 
n ie t m eer genomen hoeft te  worden. M aar 
veranderingen in het onderwijs kunnen niet zo 
snel gaan en niet op alle  scholen tegelijk,
E e rs t  w ordt e r  geesperim enteerd . In zo 'n  ex
perim ent om k leu ter- en lag ere  school bij 
e lk aar te  brengen (te in teg reren) z it de B en
tinckschool. Stapje voor stapje zijn de k leu ter
en lag ere  school bezig om uit te proberen 
hoe ze bij elkaar kunnen aansluiten. Dat is 
een hele onderneming als je  bedenkt dat v ro e
g e r nauwelijks kontakt bestond, behalve voor 
het overnem en van leerlingen.
E r  zijn dan ook heel wat problem en te o v e r- 
winnen. Bijv. dat groepsw erk " in  de hoeken": 
daarbij helpen de kinderen e lkaar en doen ze 
zelf ontdekkingen. Dat w erkt vaak beter dan 
een k lassika le  uitleg voor het bord. M aar om 
het goed te laten lopen moet e r  wel geschikt 
opdrachtenm ateriaal zijn, w aarm ee de 
k inderen zelfstandig kunnen werken. Voor de 
k leu ters is niet alles geschikt wat voor iets 
g ro te re  kinderen wel goed is en omgekeerd.
Een rekenhoek, hoe eenvoudig ook, blijkt voor 
k leu ters nog niet geschikt. Dan moet e r bijv. 
ook een systeem  zijn voor de onderw ijzer(es) 
om bij te kunnen houden wat elk kind zoal 
gedaan heeft. En zo zijn e r  heel veel dingen.
Zowel de kinderen als de leerk rach ten  m oe
ten  le ren  om op een andere m anier te gaan 
w erken. Het ABC (A dvies- en Begeleidings- 
centrum  voor hei onderwijs in Am sterdam ) 
begeleidt de school h ierb ij. Van de e rv a rin 
gen die worden opgedaan kan het ABC weer 
p ro fiteren  om op andere scholen te helpen bij 
het op weg gaan naar de nieuwe basisschool, 
w aar het kleuteronderw ijs dus bijhoort.
De ouders van de Bentinckschool hebben g e
holpen bij het inrichten  van de sp e e l- le e r-  
hoeken. E lke 2e dinsdag van de maand is 
e r  een werkavond, w aar altijd  nog wel m eer 
handen te gebruiken zijn. Ook als u eens wilt 
binnenlopen om te p raten  en te kijken bent. 
u welkom. Het is  im m ers voor ouders erg  
belangrijk  om te weten wat e r  tegenwoordig 
a llem aal aan de hand is op de school van hun 
kinderen.

WIJKRAAD WEER VOOR HET 
EERST BIJEEN
Op maandag 22 augustus kwam de wijkraad 
w eer bij elkaar voor haar e e rs te  vergadering 
na de zom er-vakantie. Omdat de m eeste g ro e
pen die bij de w ijkraad zijn aangesloten, 
nog nauwelijks op gang gekomen w aren, be
sloot het bestuur e r  een inform ele b ijeen
kom st van te maken en niet uitgebreid te 
gaan vergaderen. Als plaats was de g e
zellige koffie-ruim te van De W itte Brug ge
kozen.
V oorzitter K arei van Hoof opende de b ijeen
kom st. Hij hoopte, dat iedereen  een p lez ie
r ig e  vakantie had genoten, zodat we w eer met 
des te m eer energie aan de slag  kunnen. 
"E n  e r is  veel energie nodig voor de m oei
zam e arbeid  om voor onze wijk v erb e te rin 
gen tot stand te helpen b reng en" , zei hij. 
Hij r i rp  de leden van de d iverse  w erkgroe
pen f o rgan isaties die in de wijkraad v e r 
tegen jrd igd  zijn, op om elkaar in de akties 
en aktiviteiten te  ondersteunen en e r zo veel 
m ogelijk buurtbewoners bij te betrekken. Dat 
is  vooral nodig m et het oog op de m iljarden  
bezuinigingen die bij de kabinetsform atie zijn 
aangekondigd. "A rbeidersbuu rten  als de onze 
zijn  wat betreft huisvesting en voorzieningen 
voor een groot deel aangewezen op overheids
gelden. We moeten voorkomen, dat ju ist onze 
buurten het slachtoffer gaan worden van de op
lossingen die nu voor de ekonom iese p roble
m en worden bedacht", zo zei hij.
Hij besloot m et iedereen  veel succes toe te 
wensen in het komende seizoen.
V ervolgens nam de w ijkraad afscheid van een 
van de oprich ters van het w ijkcentrum . Wil
van Ooyen. Jarenlang  heeft ze zich ingezet voor het wijkcentrum  en m et veel succes, 
a ls aktief lid  van het bestuur en ook als m otor 
van de w erkgroep Kunst in de Wijk. Haar ge
zondheid dwingt haar e rto e , om haar aktieve 
ro l te beëindigen, m aar we hopen in ieder 
geval nog vaak van W ils adviezen en inzich
ten gebruik te kunnen maken.
Na dit 'o ffic ië le ' gedeelte, bood het bestuur 
iedereen  een drankje aan. T ussen  devakantie- 
p raa tjes  door, werden h ie r en daar alw eer 
de e e rs te  afspraken gem aakt voor nieuwe v e r 
gaderingen en aktiviteiten.
Op 12 sep tem ber komt de w ijkraad bij elkaar 
voor de e e rs te  norm ale vergadering van het 
ja a r . Zoals u weet, zijn dat openbare v e r
gaderingen. Bent u ge ïn te resseerd  in het werk 
van het w ijkcentrum  en wilt u aktief gaan 
m eew erken, kom dan ru stig  naar deze m aan
delijkse  vergadering.
U kunt ook langs komen op het wijkcentrum , 
dat elke werkdag geopend is om u eens te 
o riën teren . Vanaf half septem ber ligt daar 
bovendien het jaa rv ers lag  van 1976 voor u 
k la a r, dat u een goede indruk kan geven van 
de d iverse  aktiviteiten van het wijkcentrum.
Het wijkcentrum  is gevestigd op de Van H all
s tra a t 81, hoek Van B oetzelaerstraat. T e le 
foon: 82 11 33, Op dit ad res kunt u ook re a k -  
ties en mededelingen voor de WIJKKRANT 
kwijt.

VERKEERSLICHTEN
De verkeerslichten  Van H allstraa t/H aarlem 
m erw eg zijn gereed.
Zoals u weet vecht de verkeersgroep  m et de 
bewoners al ja ren  voor een veiliger v e rk ee rs
situa tie  in de Van H allstraat.
D it is dan ook een belangrijk resu ltaat.
Bij het lezen van dit num m er van de w ijk
krant hèeft de ingebruiknem ing ervan vol
gens de planning plaatsgevonden.

verkeersgroep .

SCHOONMAAKACTIE
Z aterdag  25 juni hielden ongeveer 40 k ra 
kers uit de v. Beuningenstraat in de S taa ts
liedenbuurt een aktiedag. De s tra a t en het 
tro tto ir  werden grondig gereinigd. De ge
vels kregen allem aal een nieuw verfje  en 
ook de deuren werden geschilderd . V erder 
werden overal planten en bloemen geplant, 
zodat al m et al de v. Beuningenstraat een 
v ro lijk èr en schoner aanzien kreeg. Dit alles 
gebeurde in een feeste lijke  om lijsting m et 
muziek en d rank- en eetten tjes.
Dè k rakers wilden m et deze aktie nog eens 
onderstrepen  dat ze als norm ale buurtbewo
n e rs  gezien willen worden en dat men met 
hun belangen en problem en rekening dient te 
houden. Ook was de aktie e r  om "goodw ill" 
te  tonen aan de andere buurtbewoners. T e 
vaak worden k rakers nog gezien als de o o r
zaak van de verkom m ering in de buurt.
De k ra k ers  willen erop wijzen dat zij n iet 
verantw oordelijk  zijn voor de verkrotting, 
m aar het beleid van de gem eente. De k ra 
kers g rijpen slechts uit socia le  nood naar 
de bekende middelen. Door de grote woning
nood vooral onder jongeren hebben ze geen 
andere keuze, dan de panden te gaan bewo
nen die de gem eente d ichtspijkert: panden 
die nog goed te bewonen zijn , en w aarvoor 
vaak nog geen definitieve sloopplannen zijn. 
De k ra k ers  willen a lles doen om de v e r 
krotting tegen te gaan.

RENOVATIE GEMEENTE- 
WONINGEN AAN DE VAN 
HOUWENINGENSTR. en OMG.
Op 1 juni is e r  in De R eiger een bew oners- 
vergadering  geweest m et m eer dan 100 bewo
n e rs . D rie plannen hingen te r  beoordeling aan 
de wand. Een van de gem eentelijke dienst 
V olkshuisvesting, en twee van a r  chitekt Dunne -  
b ier.
De plannen werden m et voor en nadelen to e -  
gelicht. Vooral de technische en financiële 
mogelijkheden vormden een belangrijk  punt. 
Uit deze vergadering is een k le inere groep 
bewoners sam engesteld die de opdracht m e e - 
kregen de voor- en nadelen goed te bekijken 
en m et een uitgewerkt voorstel te komen. 
Dhr. H oekstra van Volkshuisvesting schatte 
dat begin oktober een uitgew erkte berekening 
van de p rijs  consequenties gereed  zou kunnen 
zijn. Met die gegevens zou dan een nieuw 
voorlichtingsboekje m oeten worden sam en
g este ld , o.a. als d iscussiem ate riaa l voor een 
algem ene bewoners vergadering om streeks 
eind oktober.
Bij goedkeuring zou begin 1979 m et de v e r 
bouw begonnen kunnen worden. Dit omdat e r  
zeker iV2 ja a r  voor nodig is om alle goed
keuringen te krijgen.
Op 15 augustus vond de e e rs te  vergadering 
p laats van de 30 man s te rk e  bewonersgroep. 
Punt voor punt werd doorgenomen.
H ier volgen de belangrijkste punten: 
v raag  1: Is de afscheiding van het trappen
huis m et de woning voldoende? antwoord: De 
gelu idsiso latie  is in het algemeen voldoende. 
Het aanbrengen van een portaaltje  ach ter de 
toegangsdeur kost teveel ruim te. De deur 
m oet wel goed slu iten , vooral aan de onder
zijde.
vraag 2: Wat is d<_ beste plaats voor bad/ 
w as /to ile t-ru im te?  antwoord: In de nis van de 
ach terkam er. In het in de bouwvoorschriften 
g eeiste  voorportaaltje een gro te wasbak aan
brengen; de douche en de wc in  een ruim te, 
vraag 3: Vindt u dat e r  een gang moet komen 
tussen  de b ad /w as/to ile tru im te  en de ach te r
kam er? antwoord: dit kost te veel ruim te, 
vraag 4; Wilt u vóór of ach ter wonen? an t
woord: beide moet m ogelijk zijn. 
vraag 5: Hoe moet de scheiding tussen voo r- 
en ach terkam er worden? antwoord: Graag een 
b redere  lich t-opening, bijv. door schuifdeuren 
van glas.
De bew onersgroep zal de uitgangspunten v e r
der gaan bespreken en ze zo spoedig mogelijk 
aan alle bewoners bekend maken.

ANDERE D0UWF0RMULE KAN NIEUWBOUW GOEDKOPER MAKEN
De oorzaak van de zeer hoge huren van nieuw
bouwwoningen in de stadsvernieuwingsgebieden 
zijn  de hoge bouwkosten.
Die kosten kunnen ech ter m et een kwart te 
ruggebracht worden, als toekom stige bewoners 
bereid  zijn zelf de nodige tijd  te steken in de 
voorbereiding en eventueel in de afwerking 
van de bouw. Dat zegt de landelijke bouw
vereniging KASKO. Dat beteként dat de ex 
plo itatie  van de woningen -  zeg m aar: de 
woonkosten -  aanzienlijk lager kunnen w or
den als norm aal, zeker als de bewoners ook 
zelf het beheer van de woningen op zich n e
men.
Bewoners kunnen zelf als opdrachtgever voor 
nieuwbouwwoningen op gaan treden: ze kunnen 
grond kopen van de gem eente, een architekt 
in d ienst nemen, een aannem er en finan- 
c ie rd e r zoeken. Ju is t daardoor krijgen ze ook 
volledige zeggenschap over hoe hun woning 
e ru it  komt te zien. Dat is het tweede voor
deel van de KASKO-formule.
In Purm erend  en Alm ere heeft deze form ule 
al tot opm erkelijke resu lta ten  geleid. M aar 
het moet ook kunnen lukken in stadsvern ieu 
wingsgebieden.
De bouwvereniging KASKO zal op 13, 14 en 15 
sep tem ber in buurthuis De Witte Brug in fo r
m atie verstrekken  over hun bouwformule, 
's  avonds vanaf 8 uur. E r  kan dan ook d is -  
kussie  plaats vinden over de vraag of deze 
aanpak geschikt is voor een buurt als de onze. 
A lle g e ïn teresseerden  zijn van harte welkom. 
KASKO is dus een soort woningbouwvereni
ging, m aar dan zonder betaalde krachten. 
Al het w erk dat gedaan m oet worden te r  
voorbereiding van de bouw van woningen van 
financiering  en exploitatie wordt door de le 
den zelf gedaan in de avonduren.
Om de kosten nog verder te drukken, kunnen 
bewoners ook beslissen  een deel van het a f- 
bouwwerk zelf te r  hand te nemen.
In P urm erend  wordt in oktober de ee rs te  van 
177 woningen opgeleverd die volgens de k as-  
ko-form ule daar gebouwd worden. Die wonin
gen zijn een kw art goedkoper dan vergelijk 
b a re  woningen in dezelfde P urm erendse wijk. 
M aar voor dit projekt zijn dan ook m eer dan 
177 leden van de vereniging aktief geweest in 
d iv erse  werkgroepen, zoals de techniese w erk 
groep (m etselen, tim m eren, san ita ir , e lek tra  
enz.), dokum entatiewerkgroep, adm in is tra tie - 
w erkgroepen, redaktie -groep, drukkersgroep 
enz.

Vooral de techniese w erkgroep v errich tte  een 
huzarenstukje, doordat zij de opgeslagen g e
gevens verw erkte in een draaiboek aan de 
hand w aarvan tim m erku rsussen, m etselkur- 
su ssen  e.d. konden worden gegeven.
Het succes van het projekt bleek niet zo zeer 
te  danken aan de kennis van de leden, m aar 
vooral de inzet en in te re sse .
Door een bepaalde beheersvorm  te  kiezen, 
kon ervoo r gezorgd worden dat individuele 
financiele problem en, w anneer noodzakelijk 
door norm ale sociale voorzieningen kunner 
worden opgevangen.
Wilt u m eer weten, kom dan op een van de 
bovengenoemde avonden naar De Witte B rug.

BINNENTUIN 
VAN BEUNINGENPLEIN
Nu de renovatie van de woningen op het v 
Beuningenplein k laar is ,  zijn ook de e e rs t 
werkzaam heden aan de binnentuin begonner 
Alle benedentuintjes hebben schone aarde ge 
kregen.
De re s t  van de tuin zal la te r  opgeknapt worder 
V oordat het zo ver is , zal e e rs t m et all 
omwonenden worden gesproken over de be 
stem m ing van de binnentuin.
De gem eente zal hiervoor een paar voorstel 
len maken.
Deze zullen eind sep tem ber te  bezichtige 
zijn in Ons Huis.
Ook zal dan door de gem eente nadere infor 
m atie gegeven worden.
Eind oktober of begin novem ber k rijg t ieder 
omwonende een vragenform ulier thuis 
gestuurd. Daarop kan dan ingevuld worde 
naar welk plan de voorkeur uitgaat.
Een kleine kom m issie, w aarin 6 bewoner 
zaten, 3 am btenaren van de gem eente en iemam 
van Ons Huis, hebben op dinsdag 9 augustu 
deze planning opgezet.
Deze kleine kom m issie zal eind november d 
u itslag  van de vragenlijst verw erken.
Begin 1978 zal de binnentuin dan afgemaal 
kunnen worden.
Het z it e r  dan ook in dat rond die tijd  d 
renovatie van Ons Huis begint.
Dat betekent dan dat in de zom er van 197! 
na lange tijd , de ru s t is  weergekeerd. 
Voorlopig kontaktadres voor eventuele vra 
gen is Ons Huis. ^
Wilt u dus ie ts weten, belt u dan 84 12 6 
of loopt u even bij Ons Huis langs.



EEN GOEDE BUUR IS BETER!
Help elkaar een handje... v rijw illigers gevraagd 
voor:
boodschappen doen, een karw eitje, een bezoek 
enz... bij (oudere) buurtbewoners die hulp no
dig hebben.
Inlichtingen en opgeven bij: Wijkpost voor be
jaarden  -  Van B oetze lae rs traa t 49 -  tel. 
84 43 52.
Dat stond te lezen op affiches die deze zom er 
in de buurt waren op>gehangen. Want -  dachten 
wij -  wie straks aan de Wittenkade komt te 
zitten  z it wel goed, m aar e r  zijn ook nog 
anderen, die niet geplaatst wilden worden of 
konden worden.
En ook die (oudere) mensen willen wel eens 
iem and zien of iets gedaan hebben.
En daarom  -  zeiden we -  zou het goed zijn
1. als elke s tra a t een kontaktpersoon had om 
kontakten in een s tra a t te leggen en te on

derhouden, en
2. als e r  wat v rijw illigers zouden zijn, die 

in s taa t en bereid  zijn om h ie r en daar 
(oudere) m ensen m et k lusjes en zo te hel
pen.

We kregen een aantal v rijw illigers en mensen 
die wel kontaktpersoon wilden zijn, zodat we 
half septem ber een begin kunnen maken. 
Schrikt u dus niet als u s trak s  iemand langs 
k rijg t die u komt vragen of u m et hem of 
haar eens een gesprekje zou willen hebben. 
We beginnen klein en bescheiden, m aar wie 
nog m ee wil doen als m edew erker aan dit 
p ro jek t kan nog altijd  te rech t bij de Wijkpost 
om eens te inform eren of zich op te geven. 
Wat in andere delen van de stad  in een grote 
behoefte blijkt te voorzien moet toch ook hier 
een kans van slagen hebben. Vandaar onze op
roep om medewerking en welwillendheid.

publiciteitsgroep burenhulp

OPROEP!
Ben je werkeloos en wil je toch iets zinnigs 
doen, kom dan naar buurthuis ' t  Trefpunt 
Wij hebben h ier behoefte aan vrijw illigers 
voor het jongere tienerw erk  (leeftijd  11 t/m  
15 jaa r). Het gaat om hulp bij de opzet en 
uitvoering van m iddagaktiviteiten na school
tijd  sam en m et de tieners.
Ook voor de avondaktiviteiten (1 of 2 avon
den) kunnen we vrijw illigers gebruiken. Dus 
als je  w erkt en je  wil 's  avonds iets doen 
kom dan even langs.
Het ad res is Buurthuis ' t  T refpunt, 3e Hugo
de G ro o tstraa t 5, tel. 84 24 73 en vraag 
naar Bob.

OUUERS-OP-HERHAUNG 
GESTART
Bijna tegelijk  m et de lagere  scholen, op 16 
augustus, is m et veel belangstelling de k u r-  
sus " ouders-op-herhaling" g esta rt. De k u r
sus is bedoeld om de lag ere  school kennis 
op te frissen : om de kinderen te  kunnen hel
pen bij hun huiswerk, m aar ook om zelf g e 
m akkelijker een b rie f te kunnen schrijven, 
de krant te lezen en uit te  rekenen hoeveel 
15% korting op dat mooie bankstel eigenlijk 
is .
De kursus is dus zowel voor ouders als voor 
andere volwassenen.
De kursus wordt op dinsdag-ochtend gehou
den (in de Zaagmolens chool).
Vanaf 9 uur is iedereen welkom, om 9.15 
uur w ordt echt begonnen. Vooral rekenen en 
taa l k rijgen de aandacht. Het laatste  half 
u u rtje  wordt gebruikt om na te p raten  en 
voor andere onderwerpen, bijv. de kaart van 
N ederland of iets dat in de krant gestaan heeft. 
O ndertussen is e r  natuurlijk  ook koffie ge
dronken.
Voorlopig waren 6 lessen  afgesproken, m aar 
het ziet e r  wel naar uit dat iedereen daarna 
door zal willen gaan. E r  w ordt aan gedacht 
om m et een tweede groep te starten . Als u 
dus ook belangstelling hebt, kunt u zich in 
elk  geval opgeven bij H enriëtte van Ons Huis, 
Van Beuningenplein, tel. 84 12 62. Als dat 
gewenst blijkt kan eventueel een avondkursus 
georganiseerd  worden, zodat ook degenen die 
overdag werken kunnen meedoen.
E r  worden nog m eer m edew erk(st)ers voor 
het lesgeven gezocht, want het blijkt dat e r  
heel wat m ensen wel eens "o p  herhaling" 
naar school willen.

BEJAARDENWONINGEN 
IN NAJAAR GEREED
De voortgang van de bouw blijft 
gestadig vorderen. Het gedeelte 
dat het dichtst bij de Van der 
Duynstraat ligt, de zogenaamde 
"groene vleugel", kan in oktober 
betrokken worden. Dit zijn 58 wo
ningen. De andere vleugel, welke 
nu g la s -  en waterdicht gemaakt 
wordt, moet in december gereed  
komen. De gemeentediensten zijn 
al begonnen met het leggen van de 
kabels en de leidingen in de straat. 
De dienst Herhuisvesting heeft alle 
gegadigden bezocht. Er zijn in het 
totaal nog 350 kandidaten. Eind 
augustus komt men klaar met het 
beoordelen van de inschrijffor
mulieren.
Hall september krijgen de eerste  
gegadigden al bericht. Men behoeft 
niet bang te zijn dat men verge
ten wordt. Iedereen krijgt bericht 
of men wel of niet in aanmerking 
komt.
MODELWONING.
Aan de v. Beuningenstraat is op de 
begane grond een modelwoning in - 
gericht. A lle gegadigden krijgen de 
gelegenheid deze woning te bezich
tigen. De buurtgroep is niet zo blij 
m et de manier, waarop deze woning 
is  ingericht. Oorspronkelijk be
stond het plan dat drie zaken uit 
de buurt de woning konden in 
richten.
Patrimonium gaf echter de voor
keur aan Vroom en Dreesm an, 
welke altijd de modelwoningen voor 

" "tremifrï cht. V en D heeft er gro 
te meubelen ingezet, waaronder 
een drie-zitsbank en een groot 
wandmeubel. We zullen nog p ro
beren dat dit veranderd wordt. 
Wij vinden dat de toekomstige 
bewoners niet op kosten gejaagd 
behoeven te worden.
Bovendien zeggen we met de buurt - 
zaken:
Waarom ver gelopen als je het in 
de buurt kunt kopen.
HUREN
In de vorige wijkkrant stond een 
overzicht van de huren. Omdat de 
bedragen allemaal door elkaar g e 
husseld waren, wordt het overzicht 
nogmaals afgedrukt.
basishuur f 223,30
stookkosten f 5 2 , -
beheerderskosten f 59, —
brandweervoorz. liften, noodverl.
e.a. installaties f 43,25
s choonmaakkosten f 12,50
glasverzekering f 3,50
centraal antenne systeem f 6 , -
rioolfonds f 1 ,~contributie woningbouwver. f 1,25
administratie f 7,15

Totaal f 418,30

’KOPEREN KNOOP’ 
VORDERT SNEL
De opening van "D e Koperen Knoop" komt 
in zicht. Als e r  geen vertragingen  optreden 
zal het begin decem ber zover zijn.
E r  wordt ook al hard gew erkt aan de voor
bereiding van de opening. Het spreek t vanzelf, 
dat het m et feeste lijk  vertoon gepaard zal gaan. 
Het belooft voor onze buurt een bijzondere 
aanwinst te  worden. Het centrum  ligt gelijk - 
s tra a ts  aan de Van L im burg-S tirum straat. 
De totale oppervlakte bedraagt 750 m2. Aan 
de linkerzijde van de hoofdingang ligt een 
g ro te  zaal van 200 m2, voorzien van een to 
neel en een bar. Deze zaal is bestemd als 
sociëteit voor toneel- en muziekuitvoeringen

Wijk was dit jaar
In ap ril kondigden we in de wijkkrant aan dat 
het w ijkcentrum  dit ja a r  een aantal (beschei
den) p rijzen  te r  beschikking s te lt  voor de 
fra a is te  straattegeltu inen  in de wijk.
H ieronder leest u het verslag  van de jury  
die twee weken geleden een rondtocht maakte 
door de buurt.
De straattegeltu in tjesju ry  had het niet gem ak
kelijk. Veel buurtbewoners hebben hun best 
gedaan om de buurt op te fleuren.
We zagen ontzettend veel k leurige planten
bakken voor ram en en op balkonnetjes. Een 
hele mooie hangt e r  in de J.M . K em perstraat 
118' en die op de Jac . Catskade 56 hs doet 
het ook goed.
Een klim plant, die goed g roeit en een stukje 
s t ra a t  m eteen een "g ro e n "  aanzien geeft, 
is  de b ru idslu ier. In de v. O ldenbarneveldt- 
s t r .  (hoek le  Hugo de G rootstr.) staa t een 
mooie.
Bij J.M . K em perstraat 67 was e r  een al 
bijna tot de dakgoot geklommen. M aar de a l le r 
m ooiste staa t op het v. Bossepad voor woon
boot Eureka. Met een witte bloemenzee klim t 
e r  daar een tegen een elek tric ite itspaal. Vo
r ig  ja a r  rnaakten bewoners op het v. Beu
ningenplein straattegeltu in tjes. Na een jaa r 
g roeien  van de planten is deze s tra a t een 
lus t voór het oog geworden. Een voorbeeld 
voor de buurt, die woonerf moet worden. 
In bijna iedere  s tra a t  zijn wel een paar 
tuin tjes te  vinden. Het re su ltaa t is het leuk
s te  als een aantal mensen naast elkaar e r  
aan gaan beginnen. In de J.M . K em perstraat 
is  dat b.v. gebeurd. De bewoners van no. 60 
zijn begonnen met hun deur te verven, daarna 
volgde de gevel van het benedenhuis en hing 
men plantenbakken naast de deur en in de 
vensterbank. De volgende stap was het maken 
van straattegeltu in tjes langs de stoeprand. De 
bewoners van no. 40 t/m  64 en 43 t/m  47 
gingen ook meedoen en het re su ltaa t is ont
zettend leuk. E r werd ons verte ld , dat e r

en voor bijeenkom sten van ten hoogste 200 
personen. Aan de rech terz ijde  op de hoek van 
de De Wittenkade komt een zaal van 60 m2, 
welke bijzonder geschikt is als kleine so 
c ië te it of voor vergaderingen, kursussen en 
andere bijeenkom sten tot 50 personen. Aan 
die zijde liggen ook nog twee hobbyruimten 
en een leeskam er.
V erder zijn e r  nog twee sp re e k - annex v e r
g ade rk am ers, een w achtruim te en de benodig
de d ienstru im ten. A lle ruim ten kunnen door 
buurtverenigingen of groepen tegen een aan
trekkelijke  p rijs  gehuurd worden. Dit is m o
gelijk  omdat de to ta le  bouwkosten betaald 
zijn uit subsidies van het m in isterie  van C.R.M 
Prov inciale  Staten en de gem eente A m ster
dam.
Het ligt in de bedoeling, dat in de sp reek 
kam ers spreekuren  gehouden worden door de 
sociaal raadsm an, de kruisverenigingen, be
jaardenzorg  en m aatschappelijk  werk. "D e 
Koperen Knoop" is eigendom van een s tich 
ting welke dezelfde naam draagt. Het bestuur 
van de Stichting bestaat uit 10 leden, die 
afkom stig zijn uit verschillende b uu rtver
enigingen en het wijkcentrum.
Het is  noodzakelijk nu reeds een verdeling 
van het gebruik van de ruim ten te maken. 
Daarom  raden we buurtverenigingen of g ro e
pen aan, welke belangstelling hebben voor het 
gebruik van één of m eerde re  ruim ten, nu 
reed s vrijblijvend kontakt op te  nemen met 
het bestuur, U kunt dit doen via C. W eisz, 
C liffordstraat 39 2, tel, 84 38 69 of via C. 
van V liet, d ro g is te rij, Groen v. P r in s te re r -  
s tra a t  60, tel. overdag 82 80 07, 's  avonds 
86 03 63.

BESTRATING
De afdeling bestrating  van de gem eente heeft 
een nieuw telefoonnum m er voor m ensen die 
klachten hebben over de toestand waarin hun 
stoep of straat verkeert. Hier ls het: 82 73 83

groener dan ooit
kortgeleden zelfs een s traa tfee s t is geweest. 
Het onderlinge kontakt is e r  dus ook door 
verbeterd . De bewoners van dit stuk J.M . 
K em perstraa t hebben de hoofdprijs in de 
straattegeltu in tjesw edstrijd  verdiend!
Ook het v. Bossepad zie t e r  zom ers erg  
fleu rig  uit. Het k leurigste  tuintje zagen we 
voor woonboot no. 13.
Ook deze bewoner heeft een p rijs  verdiend. 
Twee e rg  mooie tuintjes zagen we in de 
v. B o ssestraa t bij bakker v. A alst en bij m elk
boer Zonneveld en zijn buurman. Een p rach 
tig klim rozentuintje is  te bewonderen in de 
3e Hugo de G roo tstraa t t.o. het Trefpunt. 
De bewoner van B entinckstraat 73' heeft een 
mooie handkartuin voor zijn deur.
Ga zelf eens kijken in de, in dit stukje ge
noemde s tra ten , hoe gezellig  uw s tra a t kan 
worden als u een straa ttegeltu in tje  maakt of 
een plantenbak ophangt.
E r is ook een prijs voor de hoogste zonne
bloem. Wie daaraan m ee wil doen, moet zich 
voor 15 septem ber bij het wijkcentrum  m el
den.
De prijsw innaars van de tuintjes krijgen b e
rich t.

Volksdansen
Het volksdansen is in opmars, g e 
lukkig voor jong èn oud.
Een volksdansgroep voor ouderen 
start op donderdag 8 septem ber, 
in buurthuis De R eiger, Van R ei- 
gersbergenstraat 65, van 10 tot 11 
uur. Op het eerste gezicht lijkt het 
u m isschien  vreemd dat ouderen 
gaan volksdansen. Maar als je een 
maal begonnen bent, wil je geen 
les m eer m issen. Het beste is dus 
om het een keer te komen proberen. 
Het is een heel gezellige manier 
om de spieren een beetje soepel 
te houden en met elkaar bezig te 
zijn. P restaties worden er niet van 
u verwacht, maar u blijft er fit 
bij. Er worden dansen gedaan uit 
vele landen, o.a. Joegoslavië, En
geland, Nederland. Amerika, R oe- 
menië. Komt u op 8 september 
eens kennismaken!
De dansgroep Zajednica, Van 0 1- 
denbarneveldtstraat 103 (bij de 3e 
Hugo de Grootstraat) organiseert 
kursussen volksdansen voor ied er
een.
Op het kantoortje aan de Van 01- 
denbarneveldtstraat 110 worden 
gaarne alle inlichtingen gegeven, 
ook telefonisch onder nr. 82 09 44.



SOCIAAL RAADSMAN

DE NIEUWE REGELING 
HUURGEWENNINGSRUDRAGEN
Op 1 ju li 1977 is e r  een nieuwe regeling 
huurgewennings bij dragen van kracht geworden. 
Deze geeft vooral een verbetering  aan hen die 
n aar een nieuwe woning moeten wegens s tad s
vernieuw ing/afbraak of woonverbetering.
OUDE REGELING (te r vergelijking)
Onder de oude regeling kon men op d rie  voor
w aarden (globaal) huurgewenningsbijdragen 
ontvangen, n.1.:
a. DOORSTROMING -  wanneer e r  sprake was 
van verhuizing van een woning m et een huu r
p rijs  lager dan f 250,- per maand naar een 
woning waarvan de huurp rijs tenm inste 50% 
(de helft) hoger was of tenm inste f 7 5 ,-  ho
g e r was per maand.
b. WOONVERBETERING -  wanneer de eigen 
huurwoning verbeterd  w erd en de nieuwe huur
p rijs  ten m inste f 3 0 ,- p.m. hoger kwam te 
liggen.
c. KROTONTRUIMING -  als men huurder was 
van een krot en men ging verhuizen naar een 
andere woning waarvan de huurp rijs tenm inste 
f 30 ,- p.m. hoger lag.
Als men aan één van deze voorw aarden vol
deed, ontving men gedurende 3 ja a r  een huu r- 
gewenningsbijdrage, n.1.
Ie  ja a r  75% van het huurp rijs verschil; 2e jaa r 
50%; 3e ja a r  25% (men hield dan wel rekening 
m et de toegekende huursubsidie, deze werd 
e e rs t  van de nieuwe huurprijs afgetrokken). 
NIEUWE REGELING.
De nieuwe huurgewenningsbijdragen regeling 
kent dezelfde begrippen n.1.: 
doorstrom ing -  w oonverbetering -  k ro ton t- 
ruim ing. Alleen m aakt men nu onderscheid 
tussen  DOORSTROMING en WOONVERBETE- 
RING/KROTONTRUIMING, men heeft dus de 
begrippen woonverbetering en krotontruim ing 
samengevoegd.
Bij a. DOORSTROMING m et een h u u rp rijs -  
v ersch il van 50% of f 7 5 ,-  per maand en 
-b. WOONVERBETERING /KROTONTRUI - 
MING m et een h uu rp rijsversch il van m ins
tens f 3 0 ,-  per maand en ten hoogste f 100,- 
p er m aand, ontvangt men het le  ja a r  60% 
van het huu rp rijsversch il; 2e ja a r  40%; 3e 
ja a r  25%.
Bij WOONVERBETERING /KROTONTRUI
MING m et .een h uu rp rijsversch il van m éér 
dan f 100,- per maand • ontvangt men het 
le  ja a r  90% van het huurp rijs vers cfiil; 2e 
ja a r  70%; 3e ja a r  50%; 4e ja a r  30%; 5e ja a r  
10 %.
N aast de noodzakelijke hierboven al genoem
de huurp rijsversch illen  zijn e r nog een aan
ta l voorw aarden, n.1.:
1. ingangsdatum 1 juli 1977
2. bij het bepalen van het huu rp rijsversch il 
wordt de huursubsidie e e rs t  afgetrokken, 
ook trek t men af het w atergeld en eventuele 
in de huurprijs berekende stookkosten voor 
de cen tra le  verw arm ing, voor deze stook
kosten houdt men een vast bedrag aan - 
f 56,66 per maand

3. de huurp rijs van de te  verlaten  woning 
mag niet hoger zijn dan f 250,- per maand

4. men hanteert een huurgrens van f 525,- 
per maand, zonder w atergeld  en stookkos
ten, indien men hoger komt dan deze f 525,- 
p.m. k rijg t men ook een huurgewennings -  
b ijd rage, m aar dan n ie t over het m eer 
h uu rp rijsversch il boven die f 525 ,- p.m.

5. het (gezam elijk) belastbaar inkomen over 
1976 verm eerderd  m et 10% moet lager zijn 
dan f 35.000,- per jaa r.

Men komt ook voor deze regeling huurgewen
ningsbijdragen in aanm erking als men gaat 
verhuizen naar buiten de stad.
Aanvragen moeten binnen 3 maanden na v e r
huizing ingediend worden bij:
Gem eentelijke Dienst Volkshuisvesting, afd. 
subsidieregelingen
W ibautstraat 82 -  's  m orgens van 8.30 -  
12.00 uur
's  middags van 13.00 -  16.00 uur.

Voor hen die na 1 juli 1975 verhuisd zijn 
en al gewenningsbijdragen ontvangen hebben 
over het le  en/of 2e ja a r  en tevens een huur
p rijsv e rsc h il hadden van m eér dan f 100,- 
per maand, komen in aanm erking voor een 
gunstige overgangsregeling.
7 ij  hebben dan w aarsch ijn lijk  al een brief 
ontvangen van het M in isterie  van Volkshuis
vesting en het fo rm ulier voor aanvraag van 
de overgangregeling al ingevuld en opgezon
den.
Indien u geen berich t ontvangen heeft en u 
n ie t zeker bent of u wel of niet voor deze 
overgangsregeling in aanm erking komt, of 
m eer inform atie wenst over de nieuwe re g e 
ling huurgewenningsbijdragen, kom dan op 
m ijn sp reekuur langs. Neem dan wel alle 
gegevens over de huur van oude en nieuwe 
woning m ee, dan gaan we het p recies u it-  
zoeken.

Rob V este rs , sociaal raadsm an

HENK NIEUWKOOP

HENK HEEFT 
EEN STREEPJE VOOR...
Enige maanden geleden vroeg Henk Nieuwkoop 
&an de gem eente of e r  voor zijn zaak aan de 
Van H allstraa t geen laad - en loshaven gemaakt 
kon worden.
De wethouder vroeg daarover advies aan het 
w ijkcentrum . De w ijkraad zei: niet doen. An
dere  w inkeliers in de wijk hebben daar in het 
verleden  ook nooit toestem m ing voor gekregen. 
W aarom  Henk dan wel? Vorige maand liet de 
wethouder ech ter weten, de toestem m ing wèl 
te  zullen geven, vanwege de verkeersve ilig 
heid, Bovendien zullen e r  rond de haven twee 
p ark ee rm ete rs  worden gep laa tst, zodat niet 
alleen  de vrachtwagens van Henk, m aar ook 
zijn  klanten een plekje voor de deur krijgen. 
Het w ijkcentrum  heeft inm iddels de bewoners 
over deze zaak gei'nform eerd. Heel wat be
w oners w aren zee r verontw aardigd over de 
gang van zaken. ,
De wethouder kan dan ook een boze brief te 
gem oet zien.

PEUTERSPEELZALEN EN 
KINDERDAGVERBLIJVEN
R epelsteeltje , W ittenstraat 27 (Witte Brug) tel. 
84 86 72, kleine w achtlijst.
Pinokkio, Van H allstraa t 54, inlichtingen tel. 
86 29 03, nog plaatsen v rij.
De K leutertuin, W ittenkade 75, tel. 86 00 34, 
nog plaatsen vrij.
Ons Speelhuis je , Van Beuningenplein 103 (Oi>~ 
Huis), tel. 84 12 62, nog plaatsen  vrij.
' t  T refpunt, 3e Hugo de G roo tstraa t 5, tei. 
84 24 73, vrij lange w achtlijst.
De R eiger, Van R eigersbergenstraa t 65, tei. 
84 56 76, korte w achtlijst.
3 ij de Bentinckkleuterschooi, Bentinckstraat 
78, tel. 84 00 42, nog p laatsen  v rij.
Bij de Z ang lijster, C lifford straat 36, 
te l. 84 47 53, vol, nog geen w achtlijst.
De speelzalen  zijn alleen 's  ochtends geopend, 
leeftijd: m eestal tussen  2 en 4 jaa r.
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KINDERDAGVERBLIJVEN.
P r. Iren e , 2e Hugo de G roo tstraa t 2, tel. 
84 56 93, 8.00-17.30 uur, 0 -6  jaar; babies: 
w achtlijst van 50, worden niet m eer inge
schreven; oudere kinderen: w achtlijst van 
ongeveer 15 kinderen.
Dependance P r. Irene; B ilderd ijkstraa t, tel. 
84 56 93, 8.00-13.00 uur, 2-4 ja a r , nog niet 
vol.
Lujom a, Groen van P r in s te re rs tra a t  46, tel. 
84 12 49, 8.00-17.00 u u r, l%-4 ja a r , vol, 
nog geen w achtlijst.
' t  K w etternest, W ittenkade 75, tel. 86 00 34, 
7.15-16.45 uur, 2 -4  ja a r , kleine w achtlijst. 
O verblijf centrum  R oosborstje , W ittenstraat 
100, 12.00-14.00 u u r, 4-12 jaa r; inschrijving 
Stichting T ussen  tw aalf en twee, tel. 22 63 34 
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt op
nemen m et bovengenoemde adressen.

WIJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp up alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot elf uür 
in  de Van B oetze lae rs traa t 49, tel. 844352. 
Maandag kunt u ook te rech t in het gebouw 
De R eiger, Van R eigersbergenstraa t 65, 
te l. 855676.

SOCIAAL RAADSMAN
Elke maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 
12 uur kunt u te rech t op het sp reekuur van de 
sociale raadsm an, Van H allstraa t 81. Voor hen 
die overdag niet kunnen, houdt hij spreekuur 
op maandagavond van half 7 tot 8 uur. Tel 
84 02 30 (na twee uur).
In de Hugo de G rootbuurt houdt de sociaal 
raadsvrouw  spreekuur in het gebouw in het 
B ilderdijkpark  t /o  num m er 5. De tijden zijn: 
elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9 tot 12 uur.
MAATSCHAPPELIJK WERK
In het buurthuis De Witte Brug kunt u terech t 
voor m aatschappelijk werk. U bent welkom op 
dinsdag- en donderdagavond van 7 tot 8 uur 
en op vrijdagm orgen van half tien tot half 
elf bij Gerda.
Speciaal voor jongeren van 16 tot 25 ja a r  is 
M arion e r  op, woensdagavond van 8 tot 9 uur.
RECHTSHULP

Sinds 1 november kunt u ook in onze eigen 
wijk rechtshulp  krijgen. Op m aandag- en don
derdagavond tussen 7 en half negen. A dres: 
De Wittenkade, hoek le  N assaustraat.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee p laatsen in de 
vijk te  vinden.
Voor de Staatsliedenbuurt: de voorm alige 
Kosterij van de P rin se ssek e rk , Schaep- 
m anstraa t 2, tel. 84 04 79; spreekuur: m aan
dag t/m  vrijdag van 1 tot 2 uur.
Voor de Hugo de Grootbuurt: F red. H endrik
s tra a t  15, tel. 84 51 20. Spreekuur: maandag 
t /m  vrijdag van half twee tot twee uur.

10 SEPTEMBER:
OPENINGSDAG 
BUURTHUIZEN
Op zaterdag  10 septem ber a .s. organ iseren  
de buurthuizen De W itte B rug, W ittenstraat 
72 en Ons Huis, v. Beuningenplein 103, een 
openingsdag voor het seizoen 1977 -  1978. 
Het p rogram m a begint op die dag in beide 
buurthuizen om 10.00 uur met een p rogram 
m a voor kinderen van 4-12 jaa r.
E r treed t een goochelaar op en e r wordt 
de film  "D e Speelm eters" gedraaid.
In de middag hebben de buurthuizen elk een 
versch illend  program m a.
Om 13.00 uur begint e r  in Ons Huis een 
kleine expositie. E r  komen 2 sch ilders .
E r  is  ook iemand m et glasm ozaieken en een 
dame aan het spinnewiel, die de wol van 
T ruus (het schaap van de kinderboerderij) 
zal spinnen
Ook zijn e r  w erkgroepen uit de buurt die u 
inform atie geven over wat ze allem aal voor 
de buurt doen.
In De W itte Brug treed t om 15.30 uur de 
zeer bekende toneelgroep "P ro lo o g "  op.
Z ij zullen het stuk "O  wat een land, wat 
een leven" opvoeren.
In dit stuk speelt de s tr i jd  van de buurt 
rond de renovatie een g ro te  ro l.
Ook zullen in die middag bij De Witte Brug 
enkele aktieve buurtgroepen aanwezig zijn. 
In de avond treed t e r  in De Witte Brug nog 
een band op voor jongeren van 16 jaa r en 
ouder.
Het hele program m a in beide buurthuizen is 
g ra tis .
De buurthuizen De R eiger en 't  T refpunt 
hebben afgelopen zaterdag  al hun openings
dag gehouden.
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