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10
jaar
December 1981 is voor de 
wijkkrant een bijzondere 
maand. 10 jaar geleden ver
scheen d j  voor het eerst. De 
redaktie wil dat vieren met 
een extra dik nummer. Het 
thema van ons jubileumnum
mer is *’de Stadsvernieu
wing".
Tien jaar wijkkrant geschie
denis. We kijken er niet naar 
terug, want gezien de proble
men in onze buurten is alleen 
de toekomst belangrijk.

De redredaktie.

Op naar het 
Museumplein
Zie pag. 5

Oe w ijkkran t w o rd t in de 
ee rs te  w eken  van de 
m aand  huis-aan-huis ver- 
ap ield  in de S taatslieden- 
en  Hugo de  G roo tbuurt.
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Boycot de 
bioscoop
in Hoe bestaat hot op pag. 2

Sjieker dsn He 
koningin
Deel 2 op pag. 3

Commentaar op 
stadsdeelraden
Een nieuwe rubriek op peg. 3

De Reiger 
60 jaar
En nog veel meer op pag. 4

Wijkzelf-
bestuur
Over het hoe en wat pag. 5

OPEN

K lachten over 
ging:
82 11 33

de bezor-

Kopij voor h e t n o vem ber
n u m m er inzenden voor 24 
novem ber.

Het projclu Vorming en Scholen 
voor jonge werkloze Surinamers 
en Antillianen. dat sinds vorige 
maand onderdak heeft gevonden 
in het voormalig kontektieccn- 
irum, Van Hallstraat 625, zet op 
vrijdag 20 november zijn deuren 
open voor de buurt. Iedereen is 
’s middags van één tot vier uur 
welkom om met eigen ogen te 
zien wat het projekt inhoudt. 
Men wordt rondgeleid door de 
school en kan praten met leerlin
gen en leraren. Een unieke gele
genheid en wij hopen dat velen er 
gebruik van zullen maken.

Uniek plan uit

Gemeente
benoemt
commissie
Enkele honderden jonge werklo
zen in Amsterdam zouden aan 
werk geholpen kunnen worden 
door hen in alle wtyken vooraf 
gescheiden afval te laten opha- 
len. Dit plan van hef jongerenop
vangcentrum De Vuurtoren ver
scheen in maart van dit jaar in de 
pers. Ook de wijkkrant besteed
de er aandacht aan. Zoats veel 
plannen alleen maar voor ken
nisgeving worden aangenomen 
met het plan van De Vuurtoren is 
het anderë gegaan.

De Vuurtoren meende dat 
Amsterdammer* best kranten 
apart willen bundelen, flessen in 
dozen of glasbakken, lompen in 
draagtassen en organisch afval 
(schillen, groenteresten, oud 
brood) apart willen sorteren als 
hun tevoren wordt duidelijk 
gemaakt waarom dit nodig is.

Staatsliedenbuurt

Het jongerenopvangcentrum De 
Vuurtoren, gevestigd in onze 
buurt, bood haar plan ook aan 
de gemeenteraad aan.

Nu 7 maanden later zit er schol 
in de zaak. De gemeente Amster
dam heeft een werkgroep op
dracht gegeven een onderzoek in 
te stellen naar de mogelijkheden 
van het gescheiden ophalen van 
o.a. organische stoffen.

De komissie bestaat uit vertegen
woordigers van Sociale Zaken. 
Jeugdzaken en Volksontwikke
ling, Coördinatie Milieuhygiëne, 
Gemeentebedrijven en een verte- 
genwoordiger van De Vuurto
ren.

In de toekomst zal er mogelijk 
een proef worden genomen in 
twee wijken in Amsterdam- 
Noord.

Spaanplaatgas in middenschool

illeaaal
gebouwd!

"Leerlingen en leraren van de 
scholengemeenschap Centrum- 
Oud West aan de Jan van Galen- 
straat ondervinden siuds de ope- 
ning van de nieuwbouw in april 
van dit jaar grote overlast van 
hoge koncentraties spaanplaat- 
gas. Recente onderzoekingen 
van het Gemeentelijk Milieula- 
boratorium hebben uitgewezen, 
dal die koncentraties tijdens 
warme zomerdagen boven de 
vastgestelde normen van de 
rijksoverheid waren. Voor de 
schoolleiding was dit mede reden 
de gemeente Amsterdam een ul
timatum te stellen. Vóór hef eind 
van deze week moest de gemeen
te uitsluitsel geven of de aanne- 
mdr, B.V. Salon- en Wageu-

bouw, bij de bouw van de schooi 
(600 leerlingen) goedgekeurd 
spaanplaat heeft gebruikt” ,, al
dus Het Parool. Volgens dit ar» 
tikel deden dc klachten van leer
lingen en lerareu zich vooral 
voor op zonnige dagen, en be
stonden ze ttil hoofdpijn. keel
pijn, tranende ogen en vermoeid
heid. Er waren zelfs leerlingen 
thuisgebleven, terwijl een docent 
op doktersadvies het lesgeven 
moest staken. Voortdurend 
moesten ramen en deuren tegen 
elkaar worden opengezet.

zie verder pag. 2
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huis af
Tijdens een rumoerige isforma- 
üe-avond, gehouden op 28 okto
ber, heeft wethouder Wolffen- 
sperger (gemeentebedrijven) 
geprobeerd de plannen voor de 
bouw van een slachthuis op het 
markthallenterrein aan de buurt 
te verkopen. Geschrokken van 
de omvang van het verzet (2000 
handtekeningen) was de wethou
der zelf gekomen en had bij een 
uitgebreide staf van ambtenaren 
meegebracht. Het buurtkomilé 
tegen het slachthuis had echter 
liever zijn koliega Van der VILs

zie verder pag. 3



BESTAAT  
HET

Voorde éénmalige uitkering voormensen met de laag- 
ste fntmmttns wordt sampagnagevoerd als goldhet een 
revolutionair nieuw wasmiddel. Paginabrede advertenties 
in de dagbladen, spots op bet tv-scherm, ze smeken alle* 
maal: jongens, ga nou alsjeblieft toch dat aanvraagformu
lier halen v66r31 oktober. Het geld Ugt voor het grijpen, 
m aar het publiek is apathisch en wil het niet Slechts 10% 
ging tot dusver een formulier halen; misschien zwiept dat 
percentage amhong tot 20% dankzij de indringende git* 
ogen van het meisje op de televisie.

Hoe bestaat het dat in De Telegraaf van 22 oktober jl. 'zo'n 
vulgair stukje kan staan. Elders in dit nummer leest u wat er 
precies aan de hand is met die eenmalige uitkering. De 
schrijfster van dit stukje riooljoumalistiek heeft zeker een 
flink salaris. Soms denk je dat ze bij De Telegraaf geen her
sens hebben.

förföESSEKEKS -  Orgtaisl 
Joevan der Kpoyfeefteen or- 
gelconoert in de PriMeasekerfc, 
Van Hallstraat 164 1a, Amster
dam. Aaavang «cfat tm . 
m  wordt deafgebrokten.

(Trouw)

Boycot

Hoe bestaat het, vandaag zag ik 
hem nog.
Lekker dubbel betaien voor het
zelfde programma. Gekker kan 
het niet. Misschien is het aan te 
bevelen de bioscoop te gaan 
boycotten. Moet je ze dan eens 
horen. Langzamerhand gaan we 
denken dat een film zien een 
gunst is.

door Amold Burlage 
DEN HAAG» dinsdag 

De Algemene Neder
landse Poütieverenigtng 
(ANPV) is bang dat de ver
regaande bezuinigingen 
bij de politie kunnen lei
den tot toename van de 
corruptie.

,,In veel gevallen te de poli
tieman financieel klem ko
men te zitten door de bezui
nigingen. Alleen al door het 
wegvallen van Inkom sten uit 
overuren is m en er wel enke
le honderden guldens op ach 
leruit getfaan,- aldus de 
voorzitter van de ANPV, de 
heer A. IVLeijer.

Dit bericht stond in de krant 
op 27 oktober. Het is toch on
gelooflijk dat bezuinigen 
moet samengaan met corrup
tie. De bewoners van onze 
buurten moeten ook bezuini
gen. Het is aan te bevelen 
geen corruptie te plegen want 
dan komen ze in aanraking 
met de politie!

BEDRIJFSTERREINEN 

VOOR WONINGBOUW?

Spaanplaatgas 
in m iddenschool

illeggal
gebouwd!

vervolg van pag. 1

COMO-KEUR
Nog steeds is niet duidelijk, of 
het gebruikte spaanplaat het zgn. 
COMO-keur bevat. Het keur
merk zou zich ergens onder de 
kunststof-bovenlaag moeten be
vinden. Worden bij een dergelijk 
projekt de aangevoerde materia
len dan niet op de bouwplaats 
geïnspekteerd?
Een vraag voor Piet Vink, die als 
bouwkundig ambtenaar bij 
Openbare Werken betrokken 
was bij de bouw van de midden
school. *’Dat spaanplaat is een 
Duits fabrikaat en voldoet aan 
Duitse normen. De certifikaten 
heb ik zelf gezien. Maar afwij
kingen zijn altijd mogelijk’’. De 
platen worden dus alleen tijdens 
de fabrikage bij steekproef ge- 
kontroleerd. Maar waartoe dient 
dan het Bouwtoezicht?
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TOEZICHT
Mevr. De Vries, dienst Bouw* en 
Woningtoezicht: ” Het Bouw
toezicht heeft geen enkele kon- 
trole op de bouwwerken van de 
gemeente. Dat hebben ze zelf, de 
dienst Openbare Werken. Wan
neer een partikulier gaat bou
wen, moet hij alle materialen op 
de bouwtekening aangeven. 
Onze binneninspekteur beoor
deelt dat dan. De buiteninspek- 
teur heeft toezicht op de bouw, 
en wanneer er slecht materiaal 
wordt gebruikt, grijpt hij in. 
M aar op de gemeentebouw heb
ben we geen toezicht, dat doen ze 
zelf. En kennelijk doen ze maar 
wat!”

GEEN VERGUNNING 
M aar Bouw- en Woningtoezicht 
heeft toch de bouwvergunning 
afgegeven? En in de bouwaan- 
vrage hebben ze toch ook de ma
teriaalkeuze moeten beoordelen? 
” Ja, dat had je gedacht” , zegt 
Mevr. De Vries. ” Ze hebben die 
school zonder onze toestemming 
neergezet. Er is nog helemaal 
geen bouwvergunning! En als in 
december het voorbereidingsbe- 
sluit verloopt moeten we de 
bouwaanvrage afwijzen” .
Wie het nog begrijpt, mag het 
zeggen. Nog geen bouwvergun
ning, terwijl de school al vanaf 
april open is. Een schuurtje op 
uw of mijn achtererf zou zonder 
mankeren worden afgebroken... 
Volgens projektleider Van der 
Veen (Openbare Werken) is die 
bouwvergunning een formaliteit. 
Mevr. De Vries: "D at is natuur
lijk m af hè. Dat moet je eens aan 
partikulieren meedelen! ’ *

GEMIDDELDE MENS 
Terug naar het spaanplaat. Pro- 
jektieider Van der Veen denkt, 
dat het gebruikte materiaal aan 
de normen voldoet. Er worden 
momenteel enkele platen bij 
T.N.O. in Delft onderzocht, 
maar hij verwacht niet dat er af
wijkingen aan het licht zullen ko
men.
Volgens de rijksnormen mag 
spaanplaat 120 mikrogram for- 
maldeïdegas pet m3 per uur ver
spreiden. Daar heeft de 
gemiddelde mens geen last van. 
Maar wie is eigenlijk een gemid
deld mens? Volgens adjunktdi- 
rekteur Eijsbroek van de 
middenschool doen de klachten 
zich vooral voor bij kinderen die 
overgevoelig zijn aan de luchtwe- 
gen, o f die onder behandeling 
zijn van een keel- neus- en oor- 
arts. Moet met hen dan geen 
rekening worden gehouden? De 
heer Voet (afdeling onderwijs): 
"D an heb je voor iedere leerling 
een school nodig. Spaanplaat is 
nou eenmaal veel goedkoper dan 
een gemetJelde muur” .

De N ederlandse televi-

I siek ijker d ie is aan
gesloten op de kabel 
zal in de toekom stI m eer voor zijn k ijk 
genot m oeten be ta
len. Dat is het gevolg 
van een opzienba-I

 rend arrest van de 
Hoge Raad in  de 
zaak die de Neder-

I landse B ioscoop
bond en Colum bia 
P ic tu res tegen deI centrale antenne-in- 
rich ting  van Amstel
veen hebben  aange-I spannen.

De Hoge Raad heeft giste
ren het standpunt inge-

I nomen dat voor films 
en andere televisiepro
gramma’s die via de ka
bel worden doorgege-

! ven extra auteursrech
ten moeten worden be
taald. De kabelexploi
tanten zullen de daaruit

! voortvloeiende hogere 
uitzendkosten op hun 
abonnees moeten ver
halen.

VENTILATIE
Bij Openbare Werken wijt men 
de problemen aan te hoge tempe
raturen en gebrekkige ventilatie 
in de school. De rijksnorm voor 
de afgifte van spaanplaatgas is 
namelijk gebaseerd op een maxi
male temperatuur van 22°C. Piet 
Vink: ” ln het algemeen kun je 
zeggen, dat ze op scholen veel te 
weinig ventileren. Als er een 
raam openstaat, is er altijd wel 
eentje die last heeft van tocht” . 
De heer Eijsbroek (midden
school): ” Je kunt alle deuren en 
ramen tegen elkaar openzetten, 
maar dan heb je binnen de kort
ste keren een fikse tocht op je 
nek. Zo’n toestand is er in eerste 
toestand geweest. Het wordt nu 
wat minder, omdat de tempera
turen niet meer zo hoog oplo
pen” . De gemeente' gaat nu on- 
drezoeken, wat er middels een 
geforceerde ventilatie aan de 
problemen kan worden 
gedaan". De beer Van der Veen 
bevestigt dit.
Mevr. De Vries (Bouwtoezicht): 
” Wii zitten ook in een gebouw 
dat door Openbare Werken is ge
maakt, met een ventilatiesysteem 
waar je niet goed van wordt.
Dat schijnt ook niet meer veran
derd te kunnen worden. Het ge
volg is, dat je ’s winters zit «e 
bibberen en ’s zomers zit te stik
ken” .

HOOP
Adjnnkt-direkteur Eijsbroek van 
de middenschool heeft goede 
hoop, dat de moeilijkheden snel 
zullen worden verholpen. Over 
twee weken komt er een plan op 
tafeJ voor verbetering van de 
ventilatie. Er is sprake van een 
goed overleg met de afdeling On
derwijs. 10 november krijgen we 
mondelinge uitslag van het 
T.N.O.-onderzoek. We
beginnen dan direkt met het op
stellen van een plan. Als er aan
passingen nodig zijn, zullen die 
in de kerstvakantie worden aan- 
gcbracht.

Henk van HaandeL

Een deel van de bedrijfsterreinen 
in de Staatslieden* en Hugo de 
Grootbuurt wordt slecht ge
bruikt, heeft te kampen met leeg
stand of Ugt braak.
Het bedrijfsleven in onze buurt 
dient daarom geconcentreerd te 
worden op de bestaande terrei
nen aan de Van Slingelundstraat 
en rond de Donker Curtius- 
straal. De bedrijfsterreinen op 
het W'itteneüand, in het Weste
lijk Industrie Centrum aan de 
Van Hallstraat en aan de Van
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Reigersbergenstraat moeten ver
dwijnen en bestemd worden voor 
woningbouw, voorzieningen en 
openbaar groen.
Dit zijn de belangrijkste conclu

sies van bet rapport ” Vergeten 
Gaten” , opgesteld door de 
Werkgroep Bedrijfsterreinen van 
het Wijkcentrum.

KRITIEK
Het onderzoek naar het funktio- 
neren van het bedrijfsleven is 
door de werkgroep opgezet om 
aanvullende woningbouwloka* 
ties te vinden. Dit is nodig omdat 
bij sloop en nieuwbouw minder 
woningen terug komen omdat 
ruimer gebouwd wordt. Daarom 
dreigt éèn van de uitgangspunten 
van de stadsvernieuwing, ” het 
recht op terugkeer in de nieuw
bouw” , in het gedrang te 
komen. Daarnaast is het voor 
het ” draa^vlak”  van voorzienin
gen als winkels en buurthuizen 
belangrijk dat hel inwonerstal 
van de buurt op peil blijft.
Het rapport ” Vergeten Gateu” 
konstateert overigens dat de 
meeste bedrijven ” zeer tevre
den”  zijn mei hun huidige vesti
gingsplaats en geen enkele be
hoefte hebben om te verhuizen. 
De lage huurprijzen en erfpacht- 
lasten zijn aantrekkelijk, terwijl 
ook de gunstige ligging een be
langrijk pluspunt is voor het be
drijfsleven.

Ook door de buurtgroepen rond 
de Van Hallstraat is het rapport 
niet onverdeeld gunstig ontvan
gen. De bewoners van dit buurt- 
deel vrezen dat het stimuleren 
van de bedrijfsaktiviteiten op de 
terreinen rond de Van Slinge- 
landstraat en de Donker Curtius- 
straat een toename van de ver- 
keershinder in hun deel van de 
buurt zal veroorzaken.

Martin v. Etten.

BELAN G RIJKE 
A D R ESSEN
WIJKRAAD WIJKCENTRUM 
Voor akties en aktivitelten. informatie 
elke ochtend van maandag t/m  vrij
dag. Van Hallstraat 81, tei. 921133. 
Elke Tweede maandag van de maand 
is er Wijkraadsvergadering in de Ko
peren Knoop, aanvang 20.00 uur.

OPBOUWWERKER 
Ondersteunt en helpt bewoners 
(groepen) die problemen willen aan
pakken. Op werkdagen in het Wijk- 
cehtrum, tei. 829231.

BUREAU BESTUURSKONTAK- 
TEN
V/wan Mell Houdt spreekuur op maan
dag. woensdag en vrijdag va» 10.00 tot
13.00 uur. Van Hallstr. 611. tel. 5523581

SOCIAAL RAADSMAN /VROUW 
Spreekuur op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. Op maandagavond van
18.30 tot 20.00 uur. De Koperen 
Knoop, spreekkamer 1. Telefonisch 
van 14.00 tot 16.00 uur, tel. 840230. In 
de Hugo de Groot/Bilderdijkbuurt 
spreekuur in het Bilderdijkpark 4a van 
9 00 tot 12.00 uur. Behalve woens
dag. Telefonisch: tel. 120089, van
14.00 tot 16.00 uur.

MAATSCHAPPELIJK WERK
In de '  Koperen Knoop”, Van Urtoutg 
Strurnstrast 119. tet. 866606. hoodt het PSC 
een maatschappelijk werkspreekuur op 
woensdag van 10.30-12.00 uur. Andere 
dagen bereikbaar PSC, tel. 719024.

BURENHULP
Staatsliedenbuurt: Wijkpost voor Bejaar
den, tet. 844352. Ben v. d. Kouwe. tel. 
862726. Marjo en Koos Noordoloos, tel. 
842127. Hogo de Grootbuuit: Buurthuis 
De Reiger, tel 845676 (tussen 10.00 en
14.00 uur).

KRAAK-SPREEKUUR 
Elke maan- en donderdag van 19.30-
20.30 uur spreekuur Woongroep in de 
Van Hogendorpstraet 45.

ADVIESCENTRUM CPN 
Voor rechts-, belasting- en huurad
vies. Van der Hoopstraat 43. Spreek
uur: maandag 20.00-21.00 uur.

WIJKPOST BEJAARDEN
Voor informatie, advies en hulp voor en een
ouderen.
Spreekuren;
• op (Snsdag, donderdag, vrijdag van 9.3>

11.00 uur op de wijkpost, v. Boetsctoer- 
straat 49, teL 84.43.52

- op maandag van 9.30-11.00 uur in 
't Winkeltje, J. M. Kemperstraat27 (hoek 
v. Limburg Sirumstr.l. tol. 82.09.81

• ook op maandag van 9.30-11.00 uur in 
buurthuis "De Reiger”, v. Reigoisbergen- 
str 65, tei. 84.56.76

ALG. NED. BOND V. OUDEREN 
Afdeling 7 van de Atg. Ned. Bond 
voor Ouderen is gevestigd in De 
Koperen Knoop. Cïubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 13.00-16.00 uur.

KOMMISSIE BEJAARDEN KON* 
TAKT
Spreekuren van de Kommissie Be- 
jasrden Kontakt: meen*, woens- en 
vrijdag van 9,30-10,30 uur en woens
dag 14.00-16.00 uur in de Spaarn* 
dammerstraat 44 hs.

BEJAARDENHULP /  GEZINS
VERZORGING
Spreekuur in de Koperen Knoop 1e. 2de 
en 4d* woensdag von da maand van 2-3 
uur ‘s  middngs. In de 2de spreekkamer of 
op alk? werkdagen Stichting Protestants 
Sociaal Centrum, Keiietsgracht 047, tel. 
223822 tussen 8.30-17.00 uur.

WIJKVERPLEGING 
Rombout Hogerbeetsstraat 70, tel. 
867908. Spreekuur maandag t/m  
vrijdeg 13.00-14.00 uur.

HUUR- EN WOONZAKEN 
Voor hulp en advies bij woon- en 
huurzaken in buurthuis 't Trefpunt, op 
maandag ven 19.00 tot 20.00 uur en 
op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Adres: 3 ' Hugo de Grootstraat 5, tel. 
842473.

BUURTRECHTSHULP
Eeiste Nasseustraat 17.
Spreekuur: maandagavond van 7 tot half 
8- ledete middag van 2 tot 5 uur telefo- 
nies be«e>kuaur onder nr. 865029.

V ROUWEN SPREEKUUR:
De Wittenstiaat 75
woensdagochtend van 9.15 tot 10 uur 
Informatiewinkel- maandag: 13.3016.30 
uur, vrijdag: 9.16-12.00 uur.
Op openingstijden tolefont6$ bereikbaar 
onder nr.: 864594
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De redak tie nodigt tedere 
maand en gastschrijver uft zf}n 
comm entaar te  geven.

A ls je  als wijkbewoner dit woord 
leest, kart je  je  onwillekeurig af- 
vragen, wat hebben ze nou wèer 
met ons voor?
De gemeente zegt: de stad is te 
p,root en met dat logge ambtena
renapparaat langzamerhand on
bestuurbaar. We moeten een ge
deelte van de 35.000 ambtenaren 
naar de wijken verplaatsen. Dus 
de gemeentediensten dichter bij 
de mensen. Goed idee. Volgens 
Wethouder Wal ter E tty meer 
dienstverlening dus. Een leuke, 
ja  zelfs progressieve gedachte, 
maar zitten er geen addertjes on
der het gras?
Hoe zit het b. v. met de mogelijk
heid, als buurtbewoner nog ”er
gens je  mond te kunnen open 
doen”, zonder meteen met een 
ambtenaar o f  met politiek gekra
keel te maken te krijgen.
Want, waarom moeten m èt de 
verkiezing van deelraden, de 
Wijkraden (nu Wijkopbouw-or- 
ganenj verdwijnen? Dit zijn toch 
vormen, van wat je  kan noemen: 
D IREKTE DEM OKRA TIE. Dat 
wil zeggen, dat iedereen. die zich 
bij de gang van zaken in de buurt 
betrokken voelt, zich, hiernaast 
de aktiegroep, ook nuttig kan 
maken en de buurt naar buiten 
een stem geven.
Verder: is de bevoegdheid van 
die deelraden niet beperkt? Dat 
wil zeggen: dat een deelraad een 
kommissie is volgens artikel 61 
van de Gemeenteweg?!
En betekent dat dan niet, dat als 
die deelraad ooit eens bestuiten 
zou nemen, die de grote (stads)- 
gemeenteraad o f  het college van 
Burgemeester en Wethouders 
niet zien zitten, dat die deelraad 
zo  maar opgeheven kan wor
den?! Of, dat te radikaie beslui
ten ongedaan gemaakt worden?! 
Ja, dat betekent het wel! Een 
wijk kan dus dan officieel van 
iedere vertegenwoordiging be
roofd worden.
Zou het niet veel beter zijn het 
één te. doen en het ander niet te 
laten. Dat wil zeggen: deelge- 
meenteraden te kiezen voor 
stadswijken van ongeveer 50 a
60.000 inwoners (een 12-tal voor 
Amsterdam) en in de buurten de 
bestaande buurtorganen, de 
Wijkraden (nu Wijkopbouwor- 
ganen), als plaatsen van direkte 
inspraak van alle buurtbewo
ners, ie laten bestaan.
Want met alle respekt voor de 

politieke partijen, krijgen we in 
die deelraden niet een herhaling 
van het vaak niet zo f  risse ' 'poli
tieke spel", dat zich nu voor 
onze ogen afspeelt in gemeente
raad en parlement? 
h' de wijkraad, zoals die nu ge
groeid is, niet een belangrijk 
stukje ',basiS’demokratie,,. Mèt 
alle beperkingen daarvan. Beper
kingen, de wijkraad opgelegd 
door bestaande politieke- en 
ambtelijke strukturen. En dat 
zegt meer over die vastgeroeste 
strttkturen, dan over de wijk
raad. M èt alle groeimogelijkhe
den, die bij de opheffing van die 
beperkingen, voor een wijkraad 
mogelijk zijn! Ten slotte is een 
wijkraad voor veel buurtbewo
ners, die zich niet meer vertegen
woordigd voeten door de be
staande "instanties"een beiang- 
rijke spreekbuis.
Laten we het eens konkreet 
maken.
Op de nieuwjaarsvergadering 
van de Wijkraad, g a f de voorzit
ter Piet Vink, een overzicht van 
het afgelopen- en het komende 
jaar. Over de renovatie zei hij:

zie verder peg. 4
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Onze buurt ideale plek 
om te wonen
Vorige maand hebt u iu dit blad kunnen lezen, dat ouzc buurt een 
welhaast ideale plek is om te wonen of om op te groeien. Da* is ten
minste dc mening van de Huurkommissie van Amsterdam, die bij ge
schillen tussen huisbaas en huurder de huurprijs vaststelt. Dit gebeurt 
aan de hand van het puntenwaarderingssysieem van Marcel van 
Dam.
Zo zou het tenminste moeten volgens de wet. Maar we krijgen de in* 
druk, dat er nogal soepeltjes met de regels wordt omgesprongen. Wij 
bewoners moeten het doen met de folder van bet ministerie vau 
Volksgezondheid, waarin het puutensvsteem haarfijn wordt uitge- 
iegd.

door Henk v. Haendel

In de folder van het minsiterie 
staat ook, dat fakioren die voor 
'de woning van geen betekenis 
rijn , niet moeten worden meege
teld. Als voorbeeld wordt ge
noemd» dat voor cen bejaarden- 
woning de aanwezigheid van 
scholen en kinderspeelvoorzie- 
ningen buiten beschouwing 
moeten worden gelaten. “ Dat 
geldi alleen, als die bejaarden- 
woning gelegen is in een komplex 
bejaardemvoningen” , zegt de 
heer Elferink van de Huurkom- 
missie. '*Maar dan zuilen er ook 
geen speelvoorzieningen voor de 
deur zijn” , voegt hij er nuchter 
aan toe. ” Dan siaat er dus eeu 
loze kreet in die folder” , probeer 
ik. Elferink: "H et is nou een
maal een kweslie van interpreta
tie. Maar op die folder kan men 
zich niet beroeren, dat staat op 
pagina 1 ” . Dan maar aan het mi
nisterie van Volkshuisvesting ge
vraagd, wie ei gelijk heeft, de 
folder of de Huurkommissie. Ik 
krijg een lang en wollig verhaal 
over het bouwbeleid vau bejaar- 
demvoningen in de 2estigcr ja- 
ren, en over de wenselijkheid van 
integratie van oude mensen. 
Heel interessant, maar daar had 
ik niet naar gevraagd. Na lang 
trekken biijkt de ambtenaar te 
vinden, dat de folder en de 
Huurkomniissie allebei gelijk 
hebben. "H et is eeu kwestie van 
interpretatie. Wat in Amsrerdam 
een bejaardenwoning is, moet de 
Huurkommissie dan maar uit
maken. En wie het daar niet mee 
eens is, kan naar de kantonrech
ter gaan” .

Kantonrechter
Dat is echter nog m aar helemaal 
de vraag, in  de juni-aflevering 
van hei blad Rechtshulp be
schrijft mr. Geri-Jan van Audci 
twee gevallen, waarin de huurder 
de zaak voor het kantongerecht 
heeft gebracht. Iu èèn van de 
twee procedures weigerde de 
kantonrechter in Utrecht, om de 
beslissing van de Huurkominis- 
sie opnieuw te wegen. Zijn kolle- 
ga in Amsterdam deed dat wel, 
en gaf de huurder ongelijk. Hel 
ging om een bewoner m de Dap- 
perbuurt, die vanwege de jaren
lange hinder dooi dc stadsver
nieuwing vermindering van het

aantal punten voor ligging cn 
woonomgeving had gevraagd. 
Het blijft voorlopig dus nog 
onzeker, of de huurders in de 
toekomsi mogen rekenen op 
enige bescherming van die kant. 
Het advokatenkollektief van de 
Staatsliedenbuurt heeft orilangs 
beroep aangetekend bij de kan
tonrechter tegen een uitspraak 
van de Huurkommissie over een 
woning aan de Haarlemmerweg. 
De rapporteur van de kommissie 
iiad aan deze woning, gelegen te
genover de gasfabriek, 16 punten 
gegeven voor ligging en woon
omgeving. Rijkelijk veel, als je 
’s zomers nog geen raam open 
kunt zetten vanwege het ver
keerslawaai en dc benzinedamp. 
De Huurkommissie, in een roya
le bui. m aakteer 19 van......

Zes ti zeven procent 
Voorlopig lijkt druk vanuit de 
huurders en andere belangheb
benden de beste manier om iets 
aan het beleid van de Huurkonv- 
missie te veranderen. In de 
Spaarndammerbuurt kreeg men 
gedaan, dat het puntenaantai 
voor de Spaarndammerdijk in 
verband met de verkeersoverlast 
werd verlaagd van 19 tot 12 pun
ten! De woningbouwereniging 
Patrimonium, hel wijkcemrum 
Ceintuur en de huttrdersorgani- 
satie in de Pijp hebben dc ge
meente benaderd om tot overleg 
te komen en aan de volgens hun 
onaanvaardbare handelswijze 
van de Huurkommissie een eind 
te maken.

„W e pogen 
ons daarin 
te onder
scheiden 
van de 
m akelaars"

Af |
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De heer Vau Joolingen van Pa
trimonium: ” De gemeente en dc 
woningbouwkorporaties willen 
het voor de hele std houden bij 
13 punten, met aftrekpunten in 
gevallen van bijzondere ver
keersoverlast. Wie schetst onze 
verbazing, nu de Huurkommis
sie in de hele stad daarboven 
blijkt te zitten. Het verschil is 
zelfs zo groot, dat het de huur
ders 6 èi t%  in de huur kan sche
len. Wc vinden dit te gek. en 
willen een nieuw overleg van 
huurders (OBASA), de Federatie 
van Woningbouwverenigingen 
en de gemeente. De korporaties 
willen cen redelijke, betaalbare 
huur en niet het onderste uit de 
kan. We pogen ons daarin te on
derscheiden van de partikuliere 
makelaars” .

Van Joolingen vindt, dat huur
ders en verhuurders er samen 
met de gemeente uit moeten ko
men. De Huurkommissie moet 
zich richten naar het standpunt 
van partijen, en geen eigen beleid 
voeren. Het past niet in ons 
rechtssysteem, dat een arbitage- 
küllege (lekenrechter) zelf hei 
beleid maakt waarover hel moei 
oordelen.

wordt vervolgd.

Werkbezoek
gemeenteraad
{Cen groep buurtbewoners, 
raadsleden en topambtenaren zal 
10 december een werkbe- 
zoekbrengen aan de Staatslie
den* cn ïfugo de Grootbuurl.
De wethouders Heerema (kortr- 
dinulie welzijn). Kuipers (sociale 
zaken). Van der Wal (onderwijs 
en jeugdzaken) en Polak (ge
zondheidszorg) willen zich naaer 
informeren over de praktische 
gang van zaken binnen een aan- 
tal welzijnsinstellingen in de 
buurt.
Het programma, opgesteld in sa
menwerking met de werkgroep 
wijk welzijnsplanning, brengt 
het gezelschap naai- het Wijkcen
trum waar ze kennis kunnen 
maken met de verschillende 
kamen van het wijkopbouw- 
werk, en Buurtvertegemvoor- 
digers klaar staan voor een rond 
leiding door de Staatslieden
buurt.
Verder brengen de wethouders 
en raadsleden een bezoek aan 
onderwijsinstellingen als biblio
theek, laaidrukwerkplaats en het 
pcojekt Ouders op herhaling.
In dc buurthuizen ” de Witte 
Bru§” en ” dc Reiger”  zullen de 
bewindslieden zich laten voor
lichten over de problemen van 
het dub- en buurthuiswerk dat 
door de recente bezuiniging* en 
nfsiankoperaties in moeilijkhe
den dreigt te komen.
Tenslotte wordt de Koperen 
Knoop aangedaan waar over de 
knelpunten in de bejaardenzorg 
gepraat gaat worden.

Buurt 
slacht 
plannen 
slacht
huis af
vervolg van pag. 1

gezien, omdat bet vooral gaat 
om kwesties van ruimtelijke or
dening. Uet vestigen van een in
dustrieterrein Iu een woonbuurt, 
terwijl het Industriegebied Slo
terdijk braak blijft liggen, valt 
onder de verantwoordelijkheid 
van Van der Vlis.

Wolffensperger legde uit, dat de 
vleesgrossiers en de RABO-baok 
het abattoir persé bier willen 
bouwen. De gemeente stelt de 
bouwgrond gratis ter beschik
king en geeft verdere financiële 
steun, om de werkgelegenheid 
van 300 mensen te benouden. De 
buurt stelde daartegenover, dat 
het welzijn van duizenden om
wonenden hier niet onder mag

In de toekom st Veetesn 
(Outi-West?)
lijden. De gemeente kan de dure 
grond op Sloterdijk ook gratis 
beschikbaar stellen.
Ook drs. Kleij van de afdeling 
Hinderwet sprak van een onge
lukkige piek voor eeu slachthuis, 
en handhaafde zijn voorkeur 
voor Sloterdijk. Hij pleitte voor 
een milieu-effektrapportage, 
m aar zei die niet juridisch te 
kunnen afdwingen.

Wethouder Wolffensperger 
beloofde de buurt, dat het 
slachthuis niet in bedrijf zal wor
den gesteid zonder hinderwetver
gunning. ” M aar ais dat ding er 
eeumaal staat, gaat het niet meer 
weg” , was de nuchtere reaktie 
van een bewoner. Wolffensper
ger weigerde echter met de 
bouwvergunning te wachten op 
de hinderwetvergunning.

Namens liet wijkcentrum en het 
buurtkoniltè las Hokon Hansen 
een verklaring voor, waarin de 
plannen van dc gemeenle werden 
afgewezen. Als redenen werden 
genoemd: de wenselijkheid van 
woningbouw in die omgeving, de 
onaanvaardbare extra verkeers
druk en de te vrezen overlast. De 
verklaring doet een beroep op B. 
en W. om alsnog andere moge
lijkheden te onderzoeken.
Met een krachtig applaus stem* 
den de ruim honderd aanwezigen 
met de verklaring in. Het moet 
de gemeente nu toch duidelijk 
zijn, dat zij dit plan wel In de 
pruilemand kan gooien!

H.

Ook PSP  tegen
Dc afdcliugsvergadering van de 
P .S .P . heeft zich 29 okt. uitge
sproken tegen vestiging van cen 
slachthuis op het noordelijk deci 
van de Centrale Markthallen. 
Gemeenteraadslid Frank Köhler 
liad moeite met dit standpunt, 
omdat hij de werkgelegenheid 
niet iu gevaar wil brengen. Maar 
hij beloofde, dat hij bet stand
punt van de afdeling mee zou ne
men in de uiteindelijke besluit
vorming. Zoals bekend spraken 
C .P.N . en P .P .R , zich al eerder 
uit legen de gemeentelijke plan
nen.
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Buurthuis De Reiger 
bestaat 60 jaar

Nieuwe ruimte 
voor bejaarden
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Commentaar
vervofg van pag. 3

"A ls de vernieuwing van de 
Staatsliedenbuurt in dit tempo 
doorgaat, zijn ze over 100 jam  
klaar”. Hiertegen hebben aktie- 
groepen, hand in hand met de 
Wijkraad, politieke aktie ge
voerd. Cu zo druk op de Ce- 
meenteraad en het College van 
burgemeester en Wethouders 
uitgeoefend.
Dat wuv niet genoeg! Maar de 
konklusie mag dan niet luiden: 
opheffen die Wijkraden; maar 
integendeel, ze poliiiek meer ge
wicht en l>evoegdheden geven, 
zodal ze de deelraden kritisch 
kunnen volgen en beïnvloeden. 
Want: zal de partij-discipline of* 
trouw en de ambtenarij, óók in 
de deelraden, het niet toch gaan 
winnen van een eerlijke- en onaf
hankelijke belangenbehartiging 
van de buurtbewoners?

Samenvattend: alle politieke par
tijen, óók die er aanvankelijk op 
(egen waren, nemen deel aan de 
deelraadsverkiezingen in Am - 
sterdan^Noord en Osdorp. De 
deelraden komen er dus. Een al
lereerste taak, willen deze raden 
ernstig genomen worden, is fe 
strijden voor de opheffing van 
hun anikel 61-status. Dat wil 
zeggen: tegen hun (wettelijke} en 
onmiddell'tjke ophefbaarheid, 
door in plaats van deelraden, 
echte Gemeenteraden in de wij
ken (e kiezen. Zodat de bestaan 
de /centrale) Gemeenteraad 
opgeheven kan worden en ver
vangen door een in ter-gemeente' 
'ijk samenwerkingsorgaan. Een 
*oort Federatie van Samen wer- 
'ende Amsterdamse U'ljkge- 
meenten.
Ten tweede: vechten en pleiten 
voor het voortbestaan van het, 
op direkte demokratie en -aktie 
gebouwde buurtorgaan. de 
Wijkraad. Dan blijft er een 
hasüorgaan, dat óók aan die
genen, die afgeknapt zijn op de 
’'politiek ' \  een stem geeft!

Max Piekkcr 
P.S. Als we. naar een nieuwe 
ontwikkeling toe, praten over 
Stadswijken en Stadsdeelraden, 
'tedoelen we stadswijken van een 
)0 ó 60.000 inwoners. Daarin b e 
vinden zich de buurten, verte* 
ten  woordlgd door Wijkraden 
Wijkopbouw-organen).

Over panij-disaplm e nog dit: 
hebben we in het verleden geen 
situaties gekend waarbij leden 
van regerende partijen, in ge
meenteraad (o f parlement}, mei 
het oog op de politieke positie 
van b.v. "kameraad Wethou
der”, akties van buurtbewoners 
hebben afgeremd o f  zelfs botweg 
tegengewerkt?!

December 1921 «pende Buurt- 
huis Raampoort haar poorten als 
«M>« van de veie huiTcn van de 
Vereniging Ons Huis.
De naam Raampoort zuilen 
velen zijn vergeten. Des (e be
kender h  de naam De Reiger.
Het buurthuis wa.s een lange tijd 
een trefpunt voor de jeugd, van 
klein tol groot. Kr kwamen uit 
die kontaKten vele huwelijken 
voort. Dc latsle jaren kiiuncn de 
volwassenen er terecht. De jeugd 
komt nu bij Het Trefpunt.
Op (leze manier rijn er vele 
buurtbewoners die reeds tiental
len jnren rieh lekker voelen met 
De Reiger.

De Reiger probeert te voldoen 
aan gezelligheid en onderling 
kcr.rakt en probeert in te spelen 
op wat er bij de bezoekers leeft 
en wat zij wensen. Ook is er in 
De Reiger een buurtwerker werk
zaam die bewoners o f bewoners- 
groepen behulpzaam is bij pro

blemen rond het wonen of de 
woonomgeving.
Een lange lijst van aktiviteiten 
passeert de revue als men liet 
programma bekijkt.
Peuterwerk, volwassenenwerk 
en buurtopbouwwerk. Kookkur* 
sussen, bifjartavonden (ook voor 
vrouwen), klaverjassen, surpri- 
ces makcnv gymnastiek 40+ en 
gespreksgroepen enz. enz. Teveel 
om allemaal op te noemen.
Kostte het meedoen aan de vele 
aktiviteiten in 1936 vijf o f tien 
cent. De huizige prijzen zijn nog 
steeds erg laag en soms wordt er 
zeifs geen entree geheven. Kom 
tiaar m aar eens om in deze duur
der wordende tijd.
Gaat u eens langs o f bel eens op 
naar het eeuwig jonge Buurthuis 
De Reiger, Van Reigersbergen- 
straat 45, tei.' 845676.
De redaktie van de wijkkrant 
feliciteert De Reiger en hoopt dat 
zij tenminste nog 60 jaar zal be
staan.

1. Wat kan je doen om in .slaap 
te komen zonder slaaptabletten? 
Enkele oorzaken die de slaap 
verhinderen hadden we al ge
noemd, o.a.: lawaai, licht, te 
wanne kamer, emotionele ge
sprekken, een (te) spannend 
boek, te vee! koffie, thee of alco
hol.
Het wegnemen van deze oorza
ken zal niet veel moeite kosten 
(behalve alcoholgebruik mis
schien).
Moeüijker wordt het als je span
ningen hebt met je man (vrouw), 
vriend(en), vriendin(nen) o f kin
deren: dte spanningen los je niet 
zo gauw op, maar de slaap be
lemmeren 7 .t weH 
lii de drukte van onze samenle
ving kan je  behoorlijk opgejaagd 
worden; overdag ben je daar niet 
zo mee bezig, maar ’s avonds wi) 
dan wel bovenkomen en dan 
kom je  niet meer in slaap. 
Rustgevend kunnen werken bij
voorbeeld: een glas svarrae melk, 
een warme douche, een wande
lingen?..
Het is belangrijk om je gedach* 
ten stop te zetten. Dit kan 
bijvoorbeeld door ontspannings
oefeningen.
in hel kort een ontspannings
oefening:
Oa languit op de rug liggen,

De wijkpost heeft sinds kort een 
nieuwe spreekuurruimte, name
lijk in de Informatiewinkel in de 
Noord-Oost punt. Dit spreekuur 
is in de plaats gekomen van ons 
spreekuur in de Koperen Knoop. 
Omdat we de indruk hebben, dat 
niet alle ouderen in onze wijk op 
de hoogte zijn van het werk van 
de wijkpost, willen we hierbij 
graag iets over ons werk ver
tellen.

Ontstaan
De wijkpost is een onderdeel van 
de Stichting Wijkvoorzieningen 
voor beiaarden.
In 1970 heeft het gemeentebe
stuur besloten tot de oprichting 
van deze stichting. Gebleken was 
namelijk, dat vele ouderen cr 
prijs op stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen in 
eigen huis en omgeving. De 
stichting heeft dan ook tot doel 
om de zelfstandig wonende be
jaarden in Amsterdam te helpen 
bij het zo lanc mogelijk handha
ven van die zelfstandigheid. 
Tevens wil zij dc integratie van 
de ouderen in de maatschappij 
bevorderen.
Een hele mond vol. Maar wat be
tekent dat nouin de praktijk?

De wijkpost in de Staatslieden
buurt
We zullen proberen dai in het 
kon uit te leggen. Eerst even nog 
dit: sinds december 1970 is de 
wijkpost in het Luthers wijkge- 
bouw in de v. Boetzelaerstraat 49 
gevestigd. In alle Amsterdamse 
wijken zijn inmiddels wijkposten 
opgericht, die als aanloopadres 
voor ouderen in de buurt dienen. 
Onze wijkpost was èén van de 
eerste!
Ons werk is onder verdelen in:
a. dienstverlening (advies, infor

matie en bemiddeling)
b. koördinatie en overleg in de 

wijk
c. voorlichting aan ouderen en 

betrokkenen
d. belangenbehartiging van 

ouderen.
In deze wijkkrant willen we u 
graag vertellen met wat voor vra
gen o f problemen u zoal bij ons 
terecht kunt. dus voor advies, in
formatie of bemiddeling.
U bent 65plusser en u wilt weten
- wat een verzorgingshuis is en 

hoe u zich kunt aanmeiden
- wat voor andere huisvestings- 

vormen er voor ouderen be
staan

mond iets open, tong en wangen 
slap, armen langs liet lichaam. 
Buikademhaling.
Concentreer je  aandacht op de 
spieren van je rechter onderbeen, 
die je maximaal aanspant en dan 
iieel langzaam ontspant.
Zo ga je iedere spiergroep stuk 
voor stuk "behandelen” . Als Je 
eenmaal ontspannen ligt ben je 
ook rustig en dat is de voorwaar
de om in slaap te komen.

Stoppen met slaapmiddelen 
Als je plotseling mei slaapmidde
len stopt krijg je last van ont
wen n ings verschijnselen:
Nog moeilijker inslapen; vaker 
wakker worden, zweten, trillen, 
prikkelbaarheid, opgejaagd 
gevoel, nachtmerries, kortom al
lemaal verschijnselen waarvoor 
je die "slaappil”  nou juist in
nam.

Het is ook niet verstandig om er 
plotseling mee te stoppen.
Je kan net gebruik beter lang
zaam afbouwen: b.v. 1 maand 
lang om de avond een slaapta
blet, daarna 1 maand twee keer 
per week één slaaptablet en dan 
pas stoppen. Dit is maar één 
voorbeeld, er zijn vele variaties 
mogelijk.

Rita v.d. Velde.

- waai u huishoudelijke hulp 
kunt aanvragen
hoe u aan een wijkverpleegster 
komt

- hoe u de pas-65 krijgt
- hoe u aan hulp kom t voor 

boodschappen oi andere kleine 
klusjes, omdat u de deur niet 
uit kunt.

• waar u de thuis te bezorgen 
maaltijden kunt aanvragen

- waar een pedicure in de buurt 
is, etc. etc.

Maar u kunt ook bij ons terecht, 
als u hulp wilt bij het invullen 
van formulieren, of als u graag 
eens met iemand wilt praten over 
het verlies van uw partner of iets 
waar uzelf alsmaar over zit te 

ickeren en waar u zelf niet uit- 
omt.

In een eerdere aflevering van de 
wijkkrant heeft een stukje ge
staan over de rouwpraatgroep, 
waaraan ouderen kunnen deelne
men die hun partner hebben ver
loren en via zo’n praatgroep hun 
verdriet misschien beter kunnen 
verwerken. Als u hier meer over 
wilt weten, kunt u altijd even de 
wijkpost bellen.
Mensen die al eens aan zo’n 
rouwpraatgroep hebben meege
daan, kunnen deelnemen aan de 
vervolggroep. Beide groepen 
worden door ons geleid en de bij • 
eenkomsten worden ook op de 
wiikpost gehouden.
Alles wat hierboven staat, wat 
wij voor u en samen met u kun
nen doen, is lang niet volledig. 
Als u uw vraag o f probleem hier
boven niet bent tegengekomen, 
belt u dan gerust naar de wijk
post. Twee weten vaak meer dan 
één, is ons motto.
Wilt u weien wanneer er spreek
uur is van de wijkpost: kijkt u 
dan even in de lijst van belangrij
ke adressen. En, o ja , de mede
werksters van de wijkpost (Betty 
Bijma, Joke Stoel, Carry Begeer 
en Yvon v. Mosseveld) proberen 
u zoveel mogelijk van dienst te 
zijn.

Ter visielegging
Het omstreden bouwplan voor 
een galcrij-flat aan de Van Hall
straat, waarin ook een gezond
heidscentrum gevestigd zou moe
ten worden, is ter inzage gelegd 
op het stadhuis en in de Voor
post, Van Hallstraat 611. Tot be
gin december hebben buurtbe
woners en andere belanghebben
den gelegenheid om eventuele 
bezwaren tegen het plan in te 
brengen. Zoals bekend hebben 
de omwonenden grote bezwaren 
tegen de bouwhoogte, tegen dc 
galerijen aan de achterkant en te
gen de massieve konstruktie, 
waardoor lichtinval in de wonin
gen en bezonning an het binnen- 
lerrein dreigen te verdwijnen. 
Ook het verdwijnen vau de 
mooie grote bomen is velen een 
doorn in het oog. Bovendien 
willen vele buurtbewoners niet 
dat de Prinsessekerk voor deze 
galerij-flat zal moeten wijken

Vrouwenpartij 
is er!
Vrouwen hebben 5 miljoen stem
men. De meerderheid. Toch heb
ben wij geen beslissende stem in 
zaken van levensbelang.
Daarom beginnen wij de Vrou
wen Partij. Zodat onze stemmen 
niet langer verloren gaan o f mis
bruikt worden.
Help mee ftüe vrouwen te berei
ken door vrouwenharten op gul
dens te plakken: 333 stickers 
”  Vertrouwen in vrouwen” voor 
ƒ  4,~ op postgiro 5035 t.n.v. 
Landelijk Initiatief DE VROU
WEN PARTIJ, (óók voor man
nen) postbus 61.035, 1005 HA 
Amsterdam.

Slaap
problemen
f2)

In de vorige wijkkrant hebben 
we besproken wat normaal 
slapen eigenlijk inhoudt; hoe het 
komt dat mensen slaapproble
men hebben en wat medicijnen 
(zogenaamde * 'slaaptabletten) 
voor uitwerking hebben.
Deze keer bekijken we wat je 
kunt doen om iii slaap te komen 
eu wat er gebeurt als je stopt.
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bestuur

Na 15 jaar praten over de kan* 
sen, mogelijkheden en onmoge
lijkheden, is op 28 oktober de 
start gemaakt met een proef tot 
zelfbestuur voor de wijken in 
Amstertiam-Noord en Osdorp.

Deze ingrijpende herziening van 
bet bestuur van de gemeente 
Amsterdam werd ingeltiid met de 
eerste algemene verkiezingen 
voor stadswijken, waarvoor 20*11
120.000 kiezers uit ruim 280 kan
didaten 62 wiikvertegenwoordi' 
gers hebben gekozen.

Deze grootscheepse proef met 
zelfbestuur voor deze Amster
damse w ijken loopt voor een pe
riode van 8 jaar. Daarna zal be* 
slist worden of de gekozen wijk
raad ook in andere delen van 
Amsterdam ingevoerd gaat wor
den.

Waarom
Het is een publiek geheim dat de 
gemeentelijke overheid nauwe
lijks in staat is het bestuur van 
onze stad in goede banen te lei
den.
De gigantische problemen waar
mee Amsterdam worstelt, de wo
ningnood, de stadsvernieuwing, 
de heroïneproblematiek en de 
werkeloosheid om er maar 
enkele ie noemen, zijn nauwe
lijks te óv'ërzien. Laat staan dat 
er sprake is van een gericht' be
leid om deze problemen aan te 
pakken.
Daarbij is het ambtenarenappa
raat dusdanig uit de krachten ge
groeid dat onwerkzaamheid en 
inefficiëntie aan dc orde van de 
dag zijn.

Afstand
Dc laatste jaren is de afstand tus
sen burgers en gemeentebestuur 
steeds groter geworden, 
Amsterdammers die zich met 
klachten, wensen o f suggesties 
tot het gemeentebestuur wenden, 
raken verzeild in de ambteiijke 
mallemolen, niet zelden gaan er 
maanden voorbij voordat zij 
antwoord krijgen, Ais ze ai ant
woord krijgen. De burgervader 
en zijn wethouders zijn nauwe
lijks nog aanspreekbaar, zodat 
bewoners langzamerhand het 
kontakt verloren hebben met het 
gemeentelijke politieke bedrijf. 
” Ze doen maar wat op het stad
huis”  is een veelgehoorde klacht. 
Onverschilligheid is daarvan nog 
een van de minste gevolgen.

Decentralisatie
Als reaktie op dit proces van ont
takeling van de gemeentelijke 
politiek, ontstond in de zestiger

jaren het idee van de decentrali* 
satie van het bestuur. Dat wil 
zeggen: de stad opdelen in kleine 
partjes om liet bestuur en de bur
gers weer dichterbij elkaar te 
brengen.
Kleinschaligheid om een grotere 
bereikbaarheid van het bestuur 
te krijgen. De bewoners kunnen 
weer overzien waar het om gaat, 
kunnen meer invloed uitoefenen 
waardoor de besluitvorming ver
beterd en de betrokkenheid toe
neemt.
Organisatie
De stadswijkraad van Amster- 
dam-noord (circa 85.000 inwo
ners) telt 37 raadsleden. Voor 
Osdorp (circa 25.000 inwoners) 
zijn 25 raadszetels beschikbaar. 
De raadsleden kiezen uit hun 
midden het dagelijks bestuur - de 
wijkwethouders - en een voorzit
ter, dewijkburgeiueester.

Deze dagelijks bestuursleden 
krijgen een ” full-time job” en 
worden betaald volgens de nor
men voor besturen van kleinere 
gemeentes. In Amsterdam-noord 
krijgt de wijkwethouder 
/  74.000 in Osdorp ƒ  52.000 
(minder inwoners). De wijkbur- 
gemeester krijgt 3000 gulden 
extra, de raadsleden een presen
tiegeld per bijgewoonde vergade
ring. De l Vi miljoen extra lasten 
voor de gemeente begroting 
hoopt men terug te verdienen 
door een doelmatiger bestuur.

Middelen
De stadswijkraad moet de geno
men besluiten ook kunnen uit
voeren. Daarom krijgt zij de be
schikking over een eigen kantoor 
en een eigen ambtenaren appa- 
raat(je). Zo komen er in de 
stadswijkraadkamoren van 
Noord en Osdorp onder andere 
afdelingen van verschillende ge
meentelijke diensten als herhuis
vesting, volkshuisvesting en so
ciale zaken. Ook voor een trou
werij o f een paspoort kan men in 
de toekomst in  de eigen wijk te
recht.
Natuurlijk zal het eeu en ander 
ook financieel geregeld moeten 
worden. De stadswijken krijgen 
een eigen budget waarvoor een 
deel van de centrale gemeentelij
ke financién overgeheveld zal 
worden. In de komende jaren zal 
een wijklonds uitgewerkt wor
den, overeenkomstig hei al be
staande gemeentefonds.

Tenslotte
Met de proef van de stadswijkra- 
den is een nieuw element geïntro
duceerd in de stedelijke politiek. 
O f dit zal bijdragen tot verbete
ring van het bestuur in onze stad 
en een vergroting van de mede
zeggenschap van de bewoners is 
een zaak van afwachten.
Feit blijft dat het slagen o f mis
lukken van deze proef konse- 
kwenties voor onze wijk zal heb
ben.
De redaktie van de Wijkkrant 
hoopt met deze bijdrage een be
gin gemaakt te hebben met een 
diskussie over dit onderwerp, 
hopelijk ook in onze kolommen. 
Willen wij een wijkraad zoals het 
nu in Amsterdam-Noord en Os
dorp geregeld is. of zijn er ande
re mogelijkheden om een demo- 
kratisclie besluitvorming op 
wijknivo gestalte te geven?

Martin van Etten.

21 nov.
naar het 
Museumplein

De jaren ’80 kunnen van beslis
sende betekenis zijn voor de toe
komst van de mensheid. De ato
maire dreiging neemt toe, in 
Europa en elders op de wereld. 
NAVO en Warschaupact gaan 
voorop in hei opeenstapelen van 
de meest vernietigende wapens, 
waarmee zij in staat zijn dc we
reld vele keren totaal te vernieti

gen. De m oderniscrW  van de 
nucleaire middellange afstands- 
raketten in beide mDitaire blok
ken, voegt hieraan een volgende 
en ingrijpende stap toe. Ook de 
beslissing van de Amerikaanse 
regering om de neutronenbom in 
produktie te nemen vergroot het

fevaar van een kernoorlog in 
luropa.

Daartegenover staat echtei een 
groeiend verzet. De vredesbewe
gingen in m.n. West-Europa 
groeien en wiwien zienderogen 
aan invloed. Zij streven tiaar een 
nieuw veiligheidsbeleid en ver
langen van hun regering en par
lement dat deze met EIGEN ini
tiatieven komen om aan een 
echte ontspanningspolitiek vorm 
te geven.
Een meerzijdig en veelomvattend 
ontwapeningsproces moet op

tang komen, waarbinnen een 
ernwapenvrij Europa een be

langrijke stap is.
Onderstaanü organisatiekomitè, 
gesteund door vele buitenlandse 
vredesbewegingen uit andere 
NAVO-landen, roept u op voor 
een grote demonstratie in Am
sterdam op 21 november 1981.

- Wij willen geen nieuwe kerr.* 
wapens in Europa; niet in Ne
derland, noch in enig ander 
land. .

- Wij willen dat de regering haar 
instemming intrekt met liet 
NAVO-besluit van 12 decem
ber 1979 over de modernisering 
van de kernbewapening in 
West-Europa.

. Wij willen van de regering uat 
zij h^A*...NAVO-partners ver
zoekt het “besluit van 12 decem
ber 1979 in heroverweging te 
nemen.

Wij zijn allen geroepen om met 
moed, fantasie en kracht ons te 
verdedigen legen de dreigende 
ontwikkelingen en alternatieven 
voor de huidige militair-strategi- 
sche politiek te ontwikkelen.
Sluit u aan bij de demonstratie 
van 21 novemberl!

Het organisatiekomite:
Pax Christi. Stop 

de Neutronenbom, Vrou
wen voor Vrede, Vrou
wen tegen Kernwapens, 
en her platform racfikale 
vredesgroepen PSP, 
PPR. CPN. D '66, PvdA, 
VVD.

.... 28 oktobor in Noord. Foto: Carel Beunting

Prinsessekerk op 
monumentenlijst?
De Amsterdamse Monumentcn- 
raad heeft de Prinsessekerk aan 
de Van Hallstraat vanwege haar 
belangrijke architektonlscbe- en 
stedebouwkundige kwaliteiten 
voorgedragen voor plaatsing op 
de gemeentelijke monumenten
lijst.
Op korte termijn hebben verte
genwoordigers van de onlangs 
opgerichtte vereniging "Vrienden 
van de Prinsessekerk”  een ge
sprek met wethouder Kuipers 
(monumentenzorg) over het 
behoud van dc kerk als cultureel 
centrum voor de Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt.

Het advies van de monumenten- 
raad betekent een belangrijke 
steun voor het comité dat zich aa 
de buUrtvergadering van 31 
augustus sterk maakt voor het 

:nbehoud van de kerk.
Het comité vindt dat het plan 
van architekt Johan Nust voor 
een ” galerijflat”  "volstrekt niet 
past”  tussen de omliggende, hui
zenblokken. Samen met de kerk 
en het opvallende groen, vormt 
dit buurtdeel “ zozeer één geheel 
dat sloop van de kerk afgewezen 
moet worden” .
Om aan te tonen dat de kerk ge
schikt is voor dit doel organiseer
den de voorstanders van het 
behoud van de kerk op 19 okto
ber jl. ” een eerste culturele ont
spanningsavond” . Deze druk 
bezochte manifestatie werd mede 
door de belangeloze inzet van 
vele artiesten, waaronder de 
Boy’s Brigade, Louis en Rob van 
Dijk, Westerkerkorganist Jos 
van der Kooy en Heddy Lester 
een groot sukses.
Op korte termijn zal daarom een 
stichting in het leven geroepen 
worden die het beheer van de 
kerk, na het stoppen van de 
kerkdiensten begin 1982, zal 
over nemen.

De Prinsesekerk is een schepping 
van architekt C.W , Posthumus- 
Myes (1850-1922) die in Amster
dam verder bekendheid geniet 
door de Oranjekerk (1900) en het 
Droogbak-gebouw in de Haar
lemmerhouttuinen (1882). 
Posthumus Myes behoorde tot 
de school van Berlage en De 
Bazel, toonaangevend in de 
bouwkunst tussen 1900 en 1920 
en voorloper van de later inter
nationaal befaamde Amster
damse School.
De Prinsessekerk maakt deel uit 
van het beroemde volkswonin- 
gen-cornplex aan dc Schaepman- 
straat (Van Epen), de Van Hall
straat en aan het Van Beuningen- 
pjein (De Bazel). Dit complex ge
niet bekendheid ais het eerste, op 
initiatief van wethouder Wibaut, 
gerealiseerde sociale woning- 
bouw'projekt in Amsterdam. 
Vanwege hun grote historische 
waarde hebben deze woningen 
circa 5 jaar geleden een ingrij
pende en peperdure opknapbeurt 
gehad.

Heddy Lester

Avond in Prinsessekerk 
groot succes
Dat een kultureei centrum in hel 
gebouw van de Prinsessekerk een 
naalbare zaak is, bleek overdui
delijk op maandagavond 19 ok
tober. De gloednieuwe buurtver
eniging ,,Vrienden van de Prin
sessekerk”  organiseerde toen het 
eerste kultureie programma in de 
grote zaal. Druipend van de re
gen kwamen zo’n driehonderd 
bezoekers tegen achten de Prin
sessekerk binnen, waar de Boys 
Brigade al gereed stond voor het 
openingsnummer.
Deze populaire doedelzakbtazers 
zijn maar zeiden in onze buurt ie 
horen, en voor velen had het op
treden dan öok een half uur lan
ger mogen duren. Maar ook hei 
grote jongerenkoor van Rob van 
Dijk maakte diepe indruk in de 
zaai. Gecsiig was de bijdrage van 
Louis van Dijk, die achtet de 
vleugel herinneringen ophaalde 
aan zijn jeugd in de kosterij van 
de Prinsessekerk. Vele oude be
kenden heeft hij die avond de 
hand geschud, onder wie ook 
presentator Lex Wiertz. Louis

van Dijk besluot zijn optreden 
met een geestig duet van Orgel 
(Jos van de Kooy) en vleugel.

Alle medewerkende artiesten 
hadden er duidelijk plezier in, en 
zo liep het progammn al voor de 
pauze flink uit. Er moest dan 
ook een en ander vervallen of 
worden ingekort. Hoogtepunt 
van de avond was voor velen Uet 
optreden van zangeres Heddy 
Lester, met Frank AJÏolter ach- 
rer de vleugel. Voortdurend in 
kontakt blijend mei haar publiek 
bacht zij eeu aantal luisterliedjes 
van hoog niveau. Zij staat op het 
ogenblik in de grote theaters van 
het land met een soloprogram- 
ma, en ze weet dat waar te 
maken ook. Zc toonde zich ent
housiast over het plan om de 
Prinsessekerk te bewaren als kul- 
tureel centrum voor de buurt.
En die maandagavond heeft be
wezen dat het kan, dat de men
sen het willen. Het woord is nu 
aan de gemeente.

H.
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Open Huis
Op donderdag 12 november 1981 
grote bingo-avond. Toegang 
vrij. Iedereen ontvangt een gratis 
lot.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.15 uur.
Op woensdag 25 november 1981 
een grote Tiroleravond.
Muziek, zang, dansen, conferen
cier.
Kommissie ’^ p en h u is” is cr 
verzekerd van dat u een zeer 
fijne avond wordt aangeboven in 
samenwerking mei Kunst in de 
Wijk.
Kaarten worden aangeboden: 
Wijkcentrum, Van Hallstraat 
81, dagelijks in dc Kopereu 
Knoop van 2-4 uur, Van Lim
burg Stirumstraat 119, tel. 
86 56 06.
Prijs 2 gulden.

De Vuurtoren als disko, 
sportschool en nog meer

Tegel
Bij voldoende belangstelling zal 
binnenkort een icgel van dePrin- 
sessekerk worden uitgebracht. 
Deze tegel is uirgevoera in zeef
druk, formaat 15 x 15 cm., in 
zwart en bruin. Bij een minimum 
intekening van 100 stuks, waar
voor de lijsten te vinden zijn in 
de Prinsessekerk cn Nassaukerk, 
zal tot het drukken worden over
gegaan.
De prijs is /  7,50 per stuk, waar
van de helft ten goede komt 
aan de Vereniging Vrienden van 
de Prinsessekerk. voor welks lid
maatschap u zich kuilt opgeven 
bij Mevrouw M. Groeneweg. De 
Kempenacrsuat 36 I, tel. 
841137, tegen een minimum kon- 
tributie van ƒ1 (),- per jaar. De 3 
verkooppunten zijn dus Prinses
sekerk, Nassaukerk en Mevr. 
Groeneweg.
Misschien een leuk kado voor de 
a.s. feestdagen.

In dc Vuurtoren, Tongeren Op
vang Centrum, in de Eerste Nas- 
saustraat 36, wordt vee) aan
dacht aan sport besteed.
Er zijn deskundige sportleiders 
.m dienst. Op dit ogenblik is er 
voor jongeren plaats bij een aan
tal sportaktiviteitcu.
Op maandagavond is er boks- 
iraining. Dit is een rekreatieve 
training. Het is echter geen slap 
gedoe, er wordr flink hard ge
traind. De kosten bedragen 
ƒ  10 ,- per maand. Geen reaen 
om weg te blijven. De trainingen 
zijn van half negen tot half elf 
des avonds en staan onder lei
ding van Ab Treur.gediplomeerd 
bokst tainer.
De Vuurtoren hetft ook cen 
eigen sportklub. Naast voetbal 
hebben we een dameshandbal- 
tcam. Dit team speelt in de laag
ste klas van het distrikt Amster
dam. Er wordt serieus en hard 
getraind. Dit blijkt wei uit het 
feit. dat het speinivo steeds beter 
wordl. We komen echter een

?>aar speelsters tekorr. Ook een 
ictrouwbare keepster is er drin 

cead nodig.
De kontributie bedraagt ƒ  120,-- 
per jaar o f ƒ  12,- per maand. De 
trainingen 2iin op donderdag
avond van 19.30 tot 21.30 uur. 
De wedstrijden worden gespeeld 
in het weekend. Informatie ver
der bij de tramer Cok Oostveea, 
tel. 860237 of 860275.
Verder ziet ons sportprogramma 
er als volgt uit: maandagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur, een ge
varieerde sportmiddag (kracht, 
kouditie, behendigheid). Toe
gang gratis; maandagavond van

Klachten
- Ik ben nu al 4 maal bij de Raad 

van Arbeid geweest voor m ’n 
kinderbijslag, maar word 
steeds weggestuurd en ik zie 
geen cent......

- Kom ik bij de controledokter 
van de G .A .K ./G .M .D ., hij 
kijkt alleen naar me en zegt dat 
ik weer beter ben en dat mijn 
uitkering gestopt kan wor
den......

- Al 4 maanden geleden heb ik 
WWV aangevraagd bij de 
G .S.D ., de eerste tijd kreeg ik 
helemaal geen uitkering, nu 
krijg ik steeds noodbetallngen 
die veel te laag zijn, wat moet 
ik nu met mijn huurschuld en 
schuid bij G .E .B .?......

• Ik heb al in geen maanden de 
loper van het ziekenfonds ge- 
zien, nu kriig ik opeens bericht 
van het ziekenfonds dat ik uit 
de verzekering geschopt ben, 
ais ik mij opnieuw wil laten in
schrijven moet ik eerst ƒ  800,- 
schufd betalen......

- Ik loop nu ai jaren bij verschil
lende huisartsen, ziekenhuizen 
enz. maar niets helpt, schrijven 
piüen voor, maar ik word niet 
beter!......

• Via bureau rechtshulp kreeg ik 
een advocaat toegewezen die 
mijn echtscheiding moet gaan 
behandelen, maar ik hoor nu at 
maanden niets meer hier
over......

Zo maar cen aantal klachten, 
welke ik regelmatig op mijn 
spreekuur hoor. Soms kan er via 
bemiddeling wel eens iets aan ge
daan worden, sommige klachten 
duren soms maanden voordat er 
iets aan gedaan kan wordeu, 
andere klachten zijn onoplos
baar.
Vaak komen bij mij dezelfde 
soort klachten binnen, over b.v. 
de Raad van Arbeid/kinderbij

slag, over de G.S.D., over be
handelingen bij de GAK enz. 
enz. Ook al kan er soms op dat 
moment iets bereikt worden bij 
de diverse instanties, vaak is het 
een terugkomende klacht over 
steeds dezelfde onderwerpen. 
Hoe zou je nu gezamelijk iets 
aan dat soort kiachten kunnen 
doen, misschien bent u niet de 
enige die met zulke klachten/- 
problemen zit.
Om bij ons in de buurt de klach
ten te bundelen, proberen iets 
aan die klachten te doen, indivi
dueel o f gezamelijk, organiseert 
het ” projekt mensen zonder 
werk”  een KLACHTENMID- 
DAG.
Iedereen is welkom om te komen 
klagen, BLIJF NIET ZITTEN 
M ET UW KLACHTEN, kom er 
die middag over praten.

- 26 NOVEMBER A.S. IN 
BUURTHUIS "ONS HUIS” , 
Van Beunincenplein 103 • van
af 13.30 (half.twee) bent u wel
kom - gratis koffie/thee (dus 
hierover kan niet geklaagd 
worden...)

Voor informatie kunt u bellen: 
Mieke Abswoude - 841262 (ons 
huis), Rob Vesters - 840230 (so
ciaal raadsman).

Gesprekskring
DE AMSTERDAMSE GE
SPREKSKRING nodigt een 
ieder uit vrijdagavond te komen 
naar de VAN GENTSTRAAT 
23, t /o  12.
TOEGANG VRIJ. Aanvang
20.15 uur.
Na de inleiding volgt steeds gele
genheid tot het stellen van 
vragen en vrije discussie.
13 november 1981 TAK EN 
WERKWIJZE VAN DE 
JEUGDPOLITIE TE AM
STERDAM door: Adj. M.C. 
GIPHART
20 november 1981 Henk WOL
ZAK over: RUSLAND 
27 november 1981 WAT IS EN 
DOET AMNESTY INTERNA
TIONAL door: HANS de 
VREIJ
Hierdoor kunt u kennis nemen 
van boeiende onderwerpen en 
deelnemen aan vrije discussies.

Bazar
De Doopsgezinde Bejaardenclub 
” De Lichtboei”  houdt op 19 no
vember haar jaarlijkse bazar in 
de Koperen Knoop, Van Lim
burg Stirumstraat 119, van 11.00 
tot 14.00 uur.

Testklas
Amsterdam - De Amsterdamse 
Accordeonvereniging ’Musica’ 
start weer met een testklas voor 
jongeren en ouderen die accor
deon willen leren spelen. De les
sen worden elke donderdag
avond gegeven van 7 tot 8 uur in 
het Hufré-kwartier, Romboul 
Hogerbeetsstraat 109. Op dit 
adres kan men zich ook aanmel
den.
De lessen kosten ƒ  3,50 per week 
en de mogelijkheid van een ac
cordeon huren bestaat voor 
ƒ  1 0 .-per maand.
In het A- en B-orkest zijn ge
oefende en minder geoefende 
spelers ook van harte welkom. 
Meer inlichtingen bij dhr. W 
Wiering, tel. 768519.

Wijkopbouw
Op vrijdag 13 november presen
teert de Stichting Wijkopbouw- 
werk Amsterdam i.o. zich met 
haar plannen en verwachtingen. 
M aar dat niet alleen. Ook u kunt

laten weten welke verwachtingen 
u zoal koestert wat betreft dc on
dersteuning van uw werk als 
wijkorgaan o f -groep door de 
SWA. Tijdstip van 15.00 tot
18.00 uur. Vauatf 20.00 uur een 
groot feest. Dc Posthooru, 
Haarlemmerstraat 124-126.

18.30 tot 20.00 uur, figuurverbe- 
tering (bodybuilding) voor da
mes. Kosten ƒ  10 ,- per maand. 
Plaats voor enkele deelneem
sters; dinsdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur, krachttraining. 
Toegang gratis; woensdagoch
tend van 10.00 tot 12.00 uur, 
konditietraining. Toegang gra' 
tis; donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur, krachttraining. 
Voor al deze aktiviteiten zijn 
nieuwe deelnemers welkom.
Ook op de middagen kan er al
tijd gesport worden als de sport
zaal niet voor andere doeleinden 
wordt gebruikt. Er kan dan 
eigenlijk van alles, zoals naal- 
ijes-voetbai, basketbal, bacimin- 
ton, tafeltennis, enz.
Tenslotte w'ordi er in samenwer
king met andere instellingen een 
sportinstuif gehouden in de Van 
Hogeudorp-Spon hal. Op maan
dagmiddag tussen 17.00 en 18.00 
uur. Onder deskundige leiding 
wordt daar onder meer zaalvoet
bal, basketbal, badminton enz. 
gedaan.
Op de vrijdagavonden (open tot 
drie uur in de nacht) zijn er soos- 
avoudcri, met een wisselend pro
gramma zoals disko, bingo, 
kwis, kabaret, muziek. Disko 
” Explosion”  met een verschrik
kelijke goede show op 20 novem
ber en 11 december.
Op 13 november is er een kwis. 
De 27ste november is er een 
soort marktje met stalletjes voor 
diverse hapjes, enz.
Tenslotte 4 december, de avond 
van Sinterklaas, muziek en kaba- 
rct.

Winkeliersaktie 
Staatslieden
buurt
Aangemoedigd door het grote 
sukses van vorig jaar houden de 
winkeliers in de Staatslieden
buurt opnieuw een grote plakze- 
gelaktie. Er zijn vele moote prij
zen te winnen waaronder 6 
vakaniicrei7.cn met als klapstuk 
een 14-daagse vliegvakantie voor
2 personeu naar Madeira.
” Het is allemaal heel eenvou
dig. Bij elke gulden aan bood- 
sciuippen bij de 55 winkeliers die 
met de aktie meedoen krijgen de 
kianteu een zegeltje. Met 64 gra
tis zegeltjes is de kaart vol cn u 
dingt dan mee in de prijzenp'ot 
van elfduizend gulden” . Aldus 
Cor van Vliet, secretaris van dc 
Winkeliers Combinatie Staatslie
denbuurt .
"D oor deze aktie willen we wat 
gezelligheid en vrolijkheid in de 
buurf brengen. Als winkeliers 
proberen we de boel leefbaar te 
houden door een beetje sjeuig- 
heid te bieden. Alles wordl al zo 
onpersoonlijk tegenwoordig” . 
Vrolijkheid en gezelligheid ten 
spijt: het ziin geen eenvoudige 
tijden voor de winkeliers in onze 
buurt. Cor van Vliet: ” er wonen 
hier steeds minder mensen. Als 
straks dc stadsvernieuwing door
zet loopt de bevolking nog ver
der terug omdat de nieuwbouw 
veel ruimer is opgezet’ ’.
Over de mogelijkheid hun 
bedrijf in de nieuwbouw voort te 
zetten zijn de winkeliers somber 
gestemd. Cor van Vliet: ” Een 
bèetje winkel gaat ai gauw tegen 
dc dertigduizend huur per jaar 
doen. Dat moet je doorbereke- 
nen in de prijzen, maar o f het 
daarna exploitabel te ttiaken is? 
Ik persoonlijk zie dat niet zo zit
ten. ‘
Met hun zegeltjesaktie hoopt de 
winkeliersvereniging te bereiken 
dat wat meer mensen in hun 
eigen buurt inkopen blijven 
doen. "W e doen wat de prijzen 
betreft niet onder voor anderen, 
waarom zal je dan verder lopen 
als je het in je eigen buurt net 20 
gcmakkelijk terecht kunt?”
De aktie duurt tot 21 november. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 
7 december a.s. in dc Koperen 
Knoop door Sint Nicolaas in 
eigen persoon.


