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Voortgang 
Dagelijks zetten de teams van STADonderDAK stappen. Vanaf december 
krijgen wij ondersteuning van een team van ambtenaren op het gebied van 
planologie, monumentenzorg, vergunningen en leden van team 1012. Dit 
laatste zijn ambtenaren van stadsdeel Centrum. Zij brengen ons plan voor het 
PC Hoofthuis in bij een gemeentelijk Herbestemmingsteam. Onderwerp van 
gesprek is o.a. de 30 km zone. Als die er komt voor Spuistraat en de  
Raadhuisstraat scheelt dat kosten voor geluidsisolatie van de woningen. 
 
Ontwikkelteam 
Het ontwikkelteam bestaat uit professionals uit verschillende disciplines zoals 
architecten, ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed, calculators en 
mensen met bouwtechnische kennis. Dit team heeft de onderdelen van het 
plan kritisch bekeken op allerlei aspecten: van brandwerendheid tot isolatie 
van de gevel, van installaties tot duurzaamheid. Er zijn verschillende 
scenario’s gemaakt. Een volgende stap is het vinden van financiering. 
 
Bestuur en leden 
Het bestuur legt samen met de leden de laatste hand aan het projectplan 
waarmee we de eigenaar, de UvA, gaan benaderen om het gesprek aan te 
gaan over de toekomstplannen voor het PC Hoofthuis. Lida van Tilburg, 
communicatiemanager gaat ons adviseren. Peter Hooghiemstra gaat de 
teksten van het projectplan redigeren. Eddy Boeve gaat Facebook opzetten. 
 
Support 
* Het bestuur en leden van het ontwikkelteam hebben de afgelopen maanden 
gesprekken gevoerd in de stad met mogelijke partners en allerlei organisaties. 
Iedereen reageert met enthousiasme op de plannen van STADonderDAK.  
* We hebben intussen een viertal vooraanstaande mensen bereid gevonden 
om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling: Adri Duivesteijn, 
voorvechter van betaalbaar wonen, Jacques Allegro, de bedenker van de 
stadsdorpen, Annemiek Roobeek, professor aan Nyenrode en Walther Ploos 
van Amstel, lector logistiek aan de HvA. 
* STADonderDAK heeft al veel donateurs en vrienden, maar er is altijd ruimte 
voor meer. Marijke Winnubst is de contactpersoon: marijkewin@icloud.com 
* STADonderDAK zoekt uiteraard ook nog mensen met tijd voor praktische 
zaken van het STADonderDAK. Mail: stadonderdak@xs4all.n 
 
Het bestuur :  Albertien Pareau Dumont, voorzitter 
   Gerk Kazemier, secretaris 
   Will Weerkamp, penningmeester 


