
BUURTKRANT ZEVEN
Ook te lezen oD www.oudestadt.nl

ÊfrtÏfr',#Ër

Wss

STAD onder DAK
Een uniek concept
Mariike Winnubst

t|et is de allerhoogste tiid dat wij iets
ondernemen tegen de penibele gevol-
gen die de financiêle wereld en het toe-
risme hebben 0p onze leeÍomgeving. Wii
mogen niet langer stoïcíjns berusten en
onze wijk klakkeloos ovetlaten aan de
werking van de markt, noch aan de poli-
tiek die de storende effecten verbloemt
en bagatelliseert met als droevig gevolg
dat geëngageerde'stadsdorpeÍs' de be-
nen Iemen naar'rustootden'.

n 2o1z beperkte stadsdeel Centrum
de uitbreiding van het aantal hotels
in de binnenstad, alleen hotels
met een 'uniek concept' maken nog

kans op een plekje. Dat betekent dat er
in de Spuistraat drie'unieke' hotels*****
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0ntmoet je buurtgenoten in Wannemakers, iinqel
210, elke laatste maandag van de maand vanaÍ
17.00 uut.

r 28 seol 26 oh r 30 novr 28 dec

bijkomen (met openbare voorzieningen als

bars en restau Íants, maaÍ zonder inpandige
parkeergarages).
Driehonderddertig unieke tweepersoons-
bedden voor unieke rijken: de Soho Club in
het Bungehuis (zs kamers), twee 'W'hotels,
één boven de Albert Heijn (ts5 kamers) en
één in het voormalig pand van de Kasbank
(ee kamers).
Schatting: duizenden bezoekers erbij op
zo'n minuscuul stukje Werelderfgoed.
Opbrengst 5% toeristenbelasting op over-
nachtingen voor de gemeentekas, maaf
heeft de lokale winkelier en de buurtbe-
woner profijt van deze prestige-economie?

Jawel, de schillen e n de dozen en de uitstoot
van nog meer vreemdelingenverkeer en

vertier van ronddolende'dagtochtelingen',
die op fietsen zwieberen en door de ramen
gluren. Tel daar de krioelende meute

van Damrak en Nieuwendijk, de Dam-
evenementen, de Canal Parade en het
Prinsengrachtconcert bij op, naast de mil-
joenen bezoekers van het Anne Frankhuis
en het rustverstorende nachtelijk gesmacht
van de hoerenlopers op Singel en oude
Nieuwstraat. Je gaat ervan hallucineren.

Het is dus niet meer dan bil l i jk dat onze
wijk ter compensatie een maatschappelijke
rustplekkrijgt in hetdichterlijke hoofd van
PC Hooft, één van de vier beeldbepalende
gebouwen in het Centrum die door de UvA
binnenkort - aan de hoogste bieder - wordt
verkocht.
ookal wordt ergefluisterd dat ergeenhotel
komt fie weet het maar nooit bij zo'n uniek

Jumboformaat gebouw van Theo Bosch),

óók een buurtonverschillig consortium
van buitenlandse vastgoedspeculanten,
die het monument hoofdzakelijk als

handelsobject beschouwt, vernietigt de ziel

van de wijk (slechtste scenario: het Damrak
van de Barazani's)
"De cultuur en geschiedenis van de stad

bewaren" schreef de UvA ooit in een

huisvestingsplan. Laat deze koestering nu

naadloos aansluiten bij het streven van de

coóperatieve vereniging STAD onder DAK:
het in onbruik geraakte studentenbolwerk
transformeren in een duurzaam, milieu-

vriendelijk, meergeneratiecomplex waar
gewoond, gewerkt, geleerd, gezorgd en
gerecreëerd kan worden door een mix

van stedelingen van alle leeftijden en
inkomensgroepen. Een'uniek concept'
waarbij omwonenden, potentiële gebrui-
kers, investeerders en ondernemers worden
betrokken bij het realisatieproces.
Op r december a.s. is de eerste publicatie
van het ondernemingsplan klaar, inclusief

tekeningen en berekeningen. Er is ruimte

voor +11o woningen (koop en huur) voor
senioren (met of zonder zorg), studenten

en jonge stedelingen (met of zonder gezin).
De niet-woonruimte wordt deels bestemd
voor maatschappelijke organisaties, die

bijdragen aan het welzijn van de buurt,
deels voor commerciële bedrijven. Met

dit projectplan in handen kunnen de

onderhandelingen beginnen.
Hierbij hebben wij uw steun nodig. Wordt
vriend van STAD onder DAK.

onder DAK

Stuur aan M. Winnubst, Lindengracht 1978,
1015 KG Amsterdam
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