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bijkomen (met openbarevoorzieningen als
barsen restauÍants, maaÍ zonderinpandige
parkeergarages).
Driehonderddertig unieke tweepersoonsbeddenvoor uniekerijken: de SohoClub in
het Bungehuis (zs kamers),twee 'W'hotels,
Mariike
Winnubst
één boven de Albert Heijn (ts5 kamers)en
tiiddatwij iets één in het voormalig pand van de Kasbank
t|etis deallerhoogste
gevol-(ee kamers).
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vandemarkt,nochaandepoli- heeft de lokale winkelier en de buurtbeverbloemtwoner profijt van deze prestige-economie?
effecten
tiekdiedestorende
gevolg Jawel,de schillen en de dozen en de uitstoot
metalsdroevig
enbagatelliseert
debe- van nog meer vreemdelingenverkeeren
datgeëngageerde'stadsdorpeÍs'
vertier van ronddolende'dagtochtelingen',
nenIemen
naar'rustootden'.
die op fietsen zwieberen en door de ramen
gluren. Tel daar de krioelende meute
n 2o1z beperkte stadsdeel Centrum
van Damrak en Nieuwendijk, de Damde uitbreiding van het aantal hotels
in de binnenstad, alleen hotels evenementen, de Canal Parade en het
Prinsengrachtconcertbij op, naast de milmet een 'uniek concept'maken nog
joenen bezoekersvan het Anne Frankhuis
kans op een plekje. Dat betekent dat er
in de Spuistraat drie'unieke' hotels***** en het rustverstorendenachtelijk gesmacht
van de hoerenlopersop Singel en oude
Nieuwstraat. Jegaat ervan hallucineren.
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huisvestingsplan. Laat deze koestering nu
naadloosaansluiten bij het streven van de
coóperatievevereniging STAD onder DAK:
het in onbruik geraaktestudentenbolwerk
transformeren in een duurzaam, milieuvriendelijk, meergeneratiecomplex waar
gewoond, gewerkt, geleerd, gezorgd en
gerecreëerdkan worden door een mix
van stedelingen van alle leeftijden en
inkomensgroepen.Een'uniek concept'
waarbij omwonenden, potentiële gebruikers, investeerdersen ondernemersworden
betrokkenbij het realisatieproces.
Op r december a.s. is de eerste publicatie
van het ondernemingsplan klaar, inclusief
tekeningen en berekeningen. Er is ruimte
voor +11owoningen (koop en huur) voor
senioren (met of zonder zorg), studenten
en jonge stedelingen(met of zonder gezin).
De niet-woonruimte wordt deels bestemd
voor maatschappelijkeorganisaties, die
bijdragen aan het welzijn van de buurt,
deels voor commerciële bedrijven. Met
dit projectplan in handen kunnen de
onderhandelingenbeginnen.
Hierbij hebben wij uw steun nodig. Wordt
vriend van STAD onder DAK.
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PC Hooft, één van de vier beeldbepalende
gebouwenin het Centrum die door de UvA
binnenkort - aan de hoogstebieder - wordt
verkocht.
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