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Beste mensen,
Terwij f wij hier puffend
in de verzengende hitte
zi.tten, achter een tamelijk gekoel<i in een beslagen gias gecapt, neerlands
brouwsel., en sonmrige meder r-anders druk 'oez j g zí1n

INDERLAAD
"..DAT

L{E,L

verhuizingen, sollicitatieprocedures of hun

.neL

vakantiep lannen vasf ere
vcrmen probererr te geven,
worden de zinnen vandaag
Ce dag zo Lang, dat we nu
alvast beloven de volgendc
Korter te maken. ilè, hè,
clat smaakte lekker.
Op onze oproep in het r.o-

rige blad orn geldelijke
st,eun, zijn inmiddels 3Ori
4i:idens bi-nren

gekome:;-i"

Íliervoor r:nze harr=i j jli;
'lanir,.

'i:lrtgc:ierr we der. ilL r.c
.irukke oeriode achf er de
:ug ir.ebbe.r eu Caa-:--i: j- i í-)r1?:e
naam ook nog hebbell moefeir
veranderen, zou li lezer
;riet verbaasd op hoer.ren Le
kijken als dit reciaktioreel lailerrci afgesloten

zai worden.
'wIe hopen dat je al aan de
irieuwe tlaam gevrend bent en
za1 besluiten om ons zo
Aauw moge-lijk van het anti-:1ira:: is ch materiaal , \,rat 11og
ir:- grote hoeveelheden op
het sekretariaat 1igL, af
-;i. lt helpen. Want dat
wordt
;ratuu::lijk zeer zeldzaam.

Vocrcial we (..p onze naar va-kantie doeleinden afreizende fietsen springen, wil1en
ine ju11ie toch nog even
laten weten op welke dagen
we cie komende tijd bereil,baar zijn.
Natuuri ijk heb j e- her .i1
qelezen, maar voor de ,.1,;l..
ied'i-gheid nog even: cle
Spieeergrachtakrie r.an 7
arei ; " i. was \rreer een grooa

si,-kses. ZouCeri er nog meeï
lgen r en \À/anneer dan? ? ?
Hoe-ra, ,roor de tr,ree,je keer
een ingezonden brief. Hopelijk zullen we er :n tret
rrieuwe -l aar nog vel-en ont*
'.ro

\rangen.

tir zijn ENFB-ers die proberen zich voor 16 .j uni op
of in het water waar te
makerr, verzamelr in de
werkgroep PLONS. Komt iiat
zien op de I 6e.
Verder kunnen we nog me1den dat na de zomer een
herziene versie van de
knelpuntennota zal. rrer-.
schij nen.
=1

ju1Lie een goede vakantie toe'en vergeet
vooral niet de kollega fietser een luchtige groet
toe te zwaaien.
We spreken elkaar nog wel

We wensen

in

september aLs we de
bl-aren getel-d of voLdoende
zitvlees gekroeekt hebben.
Ons. adres blijft:
ENFB afd. Ansterdam

MinahassasÈraat
1094 RS

I

Arnsterdam.

de redaktie

vertegenwoordigers (en dat
bij 3x woordwàarde-!l?) van
opónbaar vervoer Passagiers,
geéàn en ander oP PaPier
ttKnelPuntenrr
zet in hun nota
In de not,a Passeren de
problemen wat betreft snel-

heid, frequentie,

'

regelmaaÈ

en comfort de revue.
Vele verbeteringen worden
gesuggereerd. Tevens wordt
Éet 1ijneflstelseI voor de
komende 6 jaar doorgelichÈ'
De nota, waar het GVB vanwege de kritiek niet a1tijd even blij mee zaL zíit,
kan zo bijdragen om het openbaar vervoer weer enigs-

zins verbeterd te krijgen'

De nota ia te verkrijgen
via de I^IOVfuI (maar er liggen ook enkele exemPlaren

óp het ENFB eekretariaat),
pla Chris Vonk, Jacob van

iennepstraat 231t, tel.
83 70 40.

PÀ,@L

Er is echter nog een or, ganisatie, die zich met
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Dat het hoofdsËedelijk oPen:
baar vervoer nog steeds
niet feilLoos funktioneerÈ
kan iedere Ansterdatt-er je
vertellen. Onlangs heeft
de WOVAA ( !íerkgroeP OPenbaar Vervoer Agglomeratie
Ansterdam), de beLangen;
4

ópenbaar vervoer bezíg
houdt. n.1. Stadsvervoerbelanà' rerwijl de I{ovM
een iets meer technische
benadering heeft, vindt

stadsvervoerbelang de
kontakten met buurten en
andere groePen belangrijk'
HeL adres: Jan Hageman,
Honingstr aa:' 36, Ililversum,

te1.

035-41742.

Adam WATERfietst

Beste Bondgenoten,

dienen er nog een

Behalve de Spiegelgracht autovrij,
aantal zaken Èe worden geregeld'
Nieuw Amsterdams Peil staat, mét U, aan
Fietst U een stukje met ons oP?
l.

AI,ISTERDAM

de

goede kant.

WATE&LIE!§I OP 16 JUNI

zaterdag 16 juni om 2 uur naar de Herenmarkt'
met de.
í"rt otgrniseert N.A.P. in samenwerking
preinannex
;;;;. eËn vrolijk waterfiets-festijn
en \^Iat
kinderspelen
i"""a. Met diverse optredens,
dies meer zij.

Kom

2. rs AVOMS N.A.P.
Na

ts

STEIINFEEST IN-PAR4DISO

die middag op en nabij de Herenmarkt gaan we in
avonds onverdroten doór met een groot feest

Paradiso met
uitgenodigd.

tal van optredens'

U bent van harte

viert
Op 16 juni (op de Herenmarkt en in Paradiso)
het
jaargang'
In
Nieuw Amsterdàms Peil h'aar le
voor
komende juni-nuT'mer daarom een extra verrassing
of
sigarenwinkel
alt]:e Lezers. Koop dlt nutnmer bij Uw
belang
groot
van
wordt abonnee. Vooral dit laatste is
ingaan'
om welgenoed een tweede jaargang te kunnen
Dat is
nodig'
s
Daartoe hebben wij nog 3ÓO abonneer
Dat moet
Amsterdam'
slechts l0Z van alle ENFB leden in
toch lukken?
van
Maak f. 25r-- over op Gem. Giro N ll20 ten gunste
N.A.P. voor een jaarabonnement'
Rest ons de redaktie van dit blad Èe danken voor de aangeboden ruimte.
lJe zien U ongetwijfeld op 16 juni op de Herennarkt of in
Paradiso.
Met

vriendelijke groet,

Autoterreur

Vaak zit ik scheldend en
vloekend op mijn fiets

in Amsterdam.
Ik erger me kapot aan
de mentaliteit van de

Amsterdamse automobilis t.
géén
rechten: de meeste ffi-

Als fietser heb je

je niet
(fietsen).Fiersen in Am-

mobilisÈen zien

sterdam ervaar ik a1s een
zaak op leven en dood.
Ik ben altijd blij als ik
zonder kleerscheuren op
mijn plaats van bestenrning
ben aangekomen, !íant je
komt wat obstakels tegenl
Hieronder volgen enkele
voorbeelden:
- autoos die dubbel gepar_
keerd staan zodat je er
a1s fietser niet langs kan.
Als.je onverhoopt toch een
poglng r4Taagt - mijn engelen_
geduld is n.l. niet oneindigl - riskeer je je leven
en is het getoeter niet van
de lucht. Alsof ik er wat
aan kan doen.

6

plukken.Als je er dan wat
van zegt, krijg je nog een
grote bek op de koop toe.
Onvoors telbaar I
- Of er rijdt een dikke
bus zo dicht langs je,
dat je wel gedwongen wordt
i.p.r. op de straat, op de
stoep te fietsen.

echter, voel

ik ne
we1 thappyt op míjn fietsie.
AIs er b.v. een file staat.
van hier tot en met gunt,er
en ik er zingend langs rij
met de woorden: Neem toch
de fiets, U weet we1 waarom,
of Redt Uw leven, ga fietSoms

sen!
Daarom ben

ik ook ENFB-lid
geworden, in de hoop dat
de /r,msterdamss fietser
weer rechten krijgt.
Katrien.

- of je rijdt nietsvermoedend langs een stilstaande
auÈo. Net op rÈ moment dat
ik erlangs rij, doer die

vent ztn portier open,
mijn zeer ontwikkelde alerrheid klap
ik nét niet op mijn snufferd over de deurpost en
maar dankzij

kun

Ton Schinrmelpennink
(namens de medewerkers van n.a.p.)

in Adam

je je

boodschappen

her en der van de straat
7

ENFB in de buurt
is het
heerlijk fieÈsen door die
vaak zo aanlokkelijke Jordaan. Je kunt bijna overal
waar je wilt fietsen, de
grotere straten en de smalle buurtstraten. En wat dan
ook zo heerlijk is: je kan
rustig dóórfietsen, je
hoeft niet honderd keer af
te stappen en je fiets op
te nemen, alsof je aan een
ralley-cross meedoet, zoa1s het je helaas op een
doordeweekse dag nogal eens
overkomt, want dan kom je
al te vaak in de moeilijkOp een mooie zondag

grotere schaal besproken

(o.a M. v.d. Vlis).

NIE'iÉNCI VE?TELÍ MIJ

l
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Door voornamelijk dubbelgeparkeerde (of tgewoont

foutgeparkeerde-) en/of 1a-

raken de straatjes al gauw
helemaal vol met gestremde,
toeterende en scheldende
auÈomobi 1is ten.
ZoaLs in vele wijken in de
stad, is er ook in de Jordaan een verkeersgroep bezíg met dat iuurense parkeerprobleem. Daar het vn1.
veroorzaakt wordt door het
woon-werk verkeer, dat
graag de hele dag de auÈors
zomaar overal neerzet,
wordt de aandacht dan ook
gericht op het weren van
dit verkeer.
Dit gebeurt binnen de groep,
maar zal binnenkort ook op

8

buurtbewoners georganiseerd. In het gunstigste

OOIT rETgilrKóÉ{5€ít
trLLÉENJ 8IJ ZIJIJ oml)ÉlÍ
IK W€L OECC|r?FTIEF

heden.

dende en lossende autors

- N.a.v. gemeenteplannen
m.b.t het plaatsen van
paaltjes of m.b.t herindeling van sÈraten worden
alternatieve plannen gemaakt en/of worden hoorzittingen met betrokken

worden op een thema-avond
met buurÈbewoners en betref fende gemeentel ieden

Naast het organiseren van
dergel ijke thema-avonden
over meer algemene ver-

keers-beleidszaken, is de
verkeersgroep Jordaan ook
bezíg met zaken als:
- aanvragen voor garagevergunningen bekijken, om

evt. bezwaren hier tegen
te kunnen uiten en om de
toename van garagebedrijven in de. gaten te houden.
- Wensen van buurtbewoners
vnl. omtrent het plaatsen
ven amsterdanrnertjes, proberen tot een geheel te
krijgen, zodat bij de gemeente op realisatie hier
van kan worden aangedrongen.

geval leidt dit tot verbetering van de plannen,
maar in een aanÈal gevallen staan bewoners en bedrijven zo tegenover elkaar dat de gemeente geen
beslissing durft te nemen.
I,rIe hopen dat een voorbeeld
van zorn gunstig geval het
stuk Prinsengracht, tussen

Passeerdérsgracht en de
Looiersgracht, wordt.
Daarover zijn we nu in
overleg met de gemeenÈe.
Een verandering van de
plannen is ook van groot
belang voor de fietsers,
daar op dat gedeelte in
twee richtingen mag worden
gefietsr en dar mag bij
een herprofilering op ztn
minst nier moeilijker gemaakt worden, en als heÈ
kan we1 veiliger en makkelijker; helemaal als je
ziet dat het een goede verbinding is van oud west
naar het centrum.
Als hier eenmaal een prima
verbinding is, wordt het
de fietsers hopelijk nier
onmogelijk gemaakt om ook
op andere r^/egen in dezelfde
richting te fietsen.

De angst

hiervoor dringt
zich op, als je zíet hoe er
n.a.v de geplande fietsroute over de Lauriètgracht
door de gemeentelijke plan-

nerunakers gedacht wordt.

Oat lijkt

een leuke route
te kunnen r^rorden, als de
broruners in ieder geval geweerd worden én-als het de
fieËser nieÈ onmogelijk gemaakt wordt om ook over de
Rozengracht te kunnen fietsen.

Dit dreigt te gebeuren, aIs
het plan om op de Rozengracht een vrije trarn-bus-

baan Èe maken, doorgevoerd

wordt. Die baan moet voor
de bus n1 . zo breed \^rorden,
dat er geen ruimte overblijft voor een redelijke
fietsmogelijkheid .
Niet dat de strook die er
nu is zo goed voldoet, maar
de oplossing is niet om de
fietser dan maar helemaal
I4reg te dringen.
Ondanks de akties, buurtvoorstellen en eisen, die
5 jaar geleden begonnen,
ltwt
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(o.a voor de extra taurhalte
ter hoogte van de 2e Bloemdwarsstraat) is hier nog
steeds geen rekening mee

Van Ons Huis oost kregen
heÈ verzoek of we onze
leden in de Indische Buurt

wij

gehouden.

In ieder geval is het laatste woord over de RozengrachËplannen nog niet gesproken (en iedereen kan

wi1len interesseren

bewonersaktíviteiten in

.

Toch

Looiersstaat 55t t I
te1: 27 98 6t .

Oude

verse sluiproutes door
de smalle straten onÈstaan.
Kortom, werk (op verkeersgebied) genoeg. Vandaar
dat wij deze oproep van
harte ondersteunen.

okt I ^11
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Reakties kunnen gestuurd
-' ïíOrden naar:
Vincent Kuilboer

Bert Zwaving
Ons Huis Oost
Zeeburgerdijk

tel.

655379

lunl'É

.om-standigheden )

Hi-Íi, stereo; t.v., muziekinstrumente
{fi/aFt7:urrr TV, 1s0.I
w REPAÉATIES
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LEUKE SPEELTJES

om met Terre des Hommes

Van Terre des Hornmes kregen

de I^I.A. verzekering (gé6n
reisverzekering) service

wij het verzoek bekendheid
te geven aan een fietstocht
die zij organiseren in het
kader van het jaar van het
kind. Deze stichting voor

van reparat iewagen, verdere
kosten zoaLs boot LemnerEnkhuizen enz.

in nood, vetzorgd diverse
aktiviteiten om het -r,rerk en

Aangezien het bedrag gestorË diende te worden vóór
I juni, maar wij pas rond

publiek te brengen.
Eén van deze aktiviteiÈen
is een 9 dagen durende
fietstocht door Nederland

nemen met:

direkte hulp aan kinderen

de naam van de Stichting
onder de aandacht van het

onder het

eindje

om

Horrmes t .

aotto tfiets

een

met Terre des

Er wordt gestarË op vrijdag
22 juní vanuit Den Haag.
De pleisterplaarsen zijn:
Oud Beijerland, St. Michielsgestel, Nijmegen,

Apeldoorn, Neede, Hoogeveen, Heerenveen, Heiloo,
welke plaatsen elk voor

gastvrij

onËhaal zorgen.

Er kunnen maximaal

23

.

FORD CAPRi

lle9eng

I

Tel. 23839r

Speelgoed : r
VeSens

ook

hoofdverkeersroutes, tevens routes gevaarlijke
stoffen, de Zeeburgerdijk
is een probleem .n
,i3r,
in de loop der jaren", di-

-Verkeersgroep Jordaan
hlijkcentrtrm Rozengracht I 05.
-Ditje van Genderen,

doíld 8 u, iongeluif
t7-25 i. en iongetui 20-30 iÍ.lchines (ook

is het verkeer

hier een groot probleem.
De Indische Buurt wordÈ
doorsneden door twee

Adressen:

' be.
Jinsd. 6.30 iongelui 12-16 ir.,f
ivnsd en
Verhuurvan

in

deze bugrt, ligt op de
vernieuwing van de buurt.

- De verkeersgroep Jordaan
bes,Eaat momenteel uit een
, nogal kleine groep. Daarom
nodig ik een ieder uit de
groep te komen versterken.

- -o,,

om

een verkeerswerkgroep zitting te nemen. Het is n.1.
zo, dat de nadruk van de

een adhes ie-handtekening
zetten op de lijsten die
o.a op het wijkcentrum liggen)

Fiets eqn eirdje

OPROE P

100

personen aan de tocht
deelnemen. Ieder dient
voor eigen luchtbed, slaapzak o.í.d. te zorgen. De
totale kosLen van de tocht
bedragen f. 250r-- p"p.
Hierbij inbegrepen zijn:
overnachtingen en maaltijden,
diverse konstrmpties, transport van bagage, aanvullen-

l5 juni verschijnen, verdient
het aanbeveling, voor verdere
informatie kontakt op te

Barbara Dokter
Oosterweg I8b
Groningen
o50-258t77
of

Verl.

Harry Rundberg

Verl.

Oosterweg 33
Groningen
050-2573t9
Sukses en

veel plezier.

frEÍ OF

Ferd. Bol

ZO}IDERÍOVEP9R,A}IK
WE ZULLEN

dicht?

USLAÍEII

In janrrari

troËseerden vele
ENFB-ers de barre kou om
tijdens een informatiemarkt
handtekeningen te verzame1en om de Ferdinand Bo1straat dictt te houden voor
autofs. De met vrij grote

à='
EH
ÉH

dE
'rd
ítz,
llt al.
izA
r, r,l
E-Ztlt
qF

zekerheid, eind januari,
geplande vergadering met
gemeenteraadsleden 1iet.
echÈer tot begin mei op
zich wachÈen en voordat

Ë=

ís

-L.,

het definitieve besluit
moet voor de zometvakantie nog 6énmaa1

EE
É,rtt

valt

-A
ttZ

vergaderd worden.

?=
t- t^l

Voor de Ferdinand Bo1groep, waarin leden van
het Wijkcentrrm Ceintuur
en enkele ENFB-ers zitten,

ZIt l

==

==
-u)
=>.
tÉ

gaf dit

=t-

waÈ

tijd

om een

realtÈie op de onderzoeken,

,-i2

die naar aanleiding van de
proef af

sluiting

gehouden

te zetten.
zíjn,
om wat
tijd
was
er
Tevens
profielen
te
alternatieve
op papier

ontÍrerpen en om de buurtcirkulatie nog eens goed

te bekijken.
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Sa:nen me

t

een standpuntbepaling
t.a.v. de definitieve
voorstelten van B&W,
werd dit gebundel-d in een
boekje tttr{inkelen en \^ronen
in een autovrije zonett.
(Voor geïnteres seerden
liggen we1 enkele exemplaren op het ENFB sekre-

tariaat.

)

dit boekje
zijn verschillende gesprek-

Aan de hand van

ken met gemeenteraadsleden
gevoerd zodat we wisten,
dat het buurt- en ENFB
standpunt goed bekend zou
zí jr..

In feite zíjr. er momenteel
nog twee varianten in dis-

kussie: Het B&lJ-voorstel
en het voorsteL dat de
winkeliers via het KNOV

(Koninklijk Nederlands
Ondernemers Verbond) ingediend hebben (en wat

uiteraard prompt uitgetekend werd), Volgens
het B&W-voorstel- blijft
het stuk tussen Stadhou-

derskade en le Jacob van
Campenstraat afgesloten
voor alle autoverkeer en

éénrichtingsverkeer van
de le Jacob van Campenstraat tot de Albert
Cuypstraat. Dit kan dan
alleen nog àaar voor
buurtverkeer gebruikt
worden.

Het KNOV wiL éénrichtingsverkeer van de ALbert Cuypstraat tot de Stadhouderskade, zodat weer doorgaand

autoverkeer mogelijk is.
het voorsÈel van de
KNOV zaten nog we1 meer nadelen, zodat de Ferdinand
Bolgroep diÈ voorstel van
de hand wees en voor het
B&I^I voorstel koos. Een pleit
dat we, zo bleek uit de
vergadering van 2 mei j1.
zeer waarschi;nlijk zullen
winnen. In principe stemden aLle partíjen in de
gemeenteraad (behalve de
WD) voor het B&W voorstel-,
maar er werd afgesproken,
dat nog éénnaa1 gepraat
zou worden meÈ de winkeliersr oD.de achtergronden van hun voorstel eens
goed te bespreken.
Naar aanleiding van dit
gesprek zaL rrog een noti-

Aan

tie verschijnen, waarna
in juni het definitieve
besluit genomen moet worden.

Over de preeiese inrichting
van de Ferdinand Bolstraat,
waar al een aantal voofstellen voor liggen, wordt nog
nader gepraaË in een nieuw
op te richten stuurgroep.
Vanuit de ENFB zullen we
nog om meer fietsvoorzieningen vragen. De stuurgroep gaat ook bekijken
wat er in het zuidelijk
gedeelte moet gaan gebeuren,
zodat we weLlicht binnen
afzíertbare tijd een fietsbare en leefbare Ferdinand
BolstraaÈ hebben.
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Mededelingen
Een.goed bericht voor mensen die bang zijn dat zij
de Minahassastraat niet
f ieÈsend kunnen bereiken.

materiaal is í1. binnenkort niet alleen meer
op het sekretariaat, maar
Ons

ook

in

een echte winkel-

te koop. '
Hier volgt heË adres:

Papyrus
Nieuwe Leliestraat 168
ArnsËerdam C.
'Je
kan daar terecht
dinsdag t/n vrijdag tussen
13.00 en 18.00 uur err zaterdags van ll.00 tot
16.00 uur.
trIe hopen dat hierdoor onze
verkoop aanzienli jk zal
stijgen, w.anÈ zonder echt
ENFB materiaal kan je je
toch niet op je gexnak voe-

I

n . ... zullen we de file van
of van 12 km nemen . . ."
v'l('

Vakantie
Gedurende de vakantie
periode, de maanden juli

en augustus, is het sekretariaat alleen geopend
op maandag en dond'erdag

van 17.00 - 19.00 uut.
Met ingang, van september
hopen we weer iedere werkdag aanwezíg

1en.

RektiÍikatie

- Het

abonneenumrer van de
gemeenterilerken Ge-

dienst

,

sinds enige tijd:*3221,
Bij deze hopen we het foutief vermelde recht gezet

De Gemeente Ouder-Amstel
heeft ons erop geïíezen,
dat er enige foutíeve gegevens rilaren vermeld in

te

het afdelingbLad van februari j .1.

hebben.

In aansluiting op bovenstaande rektifikatie,

Aangezien deze rektifikatie niet meer in het

hebben rre nog een mede-

afdelingsbLad van april
opgenomen kon worden,
volgt hij hieronder:
- klachten over wegen in
de BijLmermeer en het
beheer en onderhoud van
wegen binnen de índustriegebieden AmsteL te Duivendrecht, , vallen onder de

deling:

Voor het verwijderen van
gLas op de rijweg kan
massaal- gebeld worden naar:
Chef vegers dHr. MoyeÈ,

tel. l8 02 22 tst.

312

gemeente Amsterdam.

Giften op giro

blijven

3621877

IIELKOM.

te zijn.
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DE ERE-VEER URil DE NRRND 6ARÏDIT
KEER NRAR OT{ZE A(TIEUE REIsBUBEAU

DIRECTEUR.Eil N'N BESïE,HEBJE IT06
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Eéo van onze leden heeft
I

al

verschiLLende keren,

echter zonder resuLtaat,
met het hoofdkantoor en
diverse sekties van
, stadsreiniging gebeld.
I uisschien heeft een
massale bel--aktie meer

effekt.
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Wij kkontaktper sonen

Jordaan (Z)
Nw. West
Oud West

Coneertgebouwbuur t
Water:graaf smeer

Winkel.
Te verkrijgen van 17.00 - 19.00 uur
Minahassast.raat l, bij het Muiderpoortstation.
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Schoorlstraat 47 gevallen tel. 27 27 59
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