Verslag ledenbijeenkomst Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Groot
Waterloo op 26 november 2018 in de Zuiderkerk.
De voorzitter, Willemien Schellekens, heet de aanwezigen van harte welkom en schetst in het kort de
geschiedenis van de Vereniging: vanaf het moment in 2016 toen bekend werd dat de gemeente het
complex Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59 wilde verkopen, tot het moment dat de gemeente besloot
het terrein te bestemmen voor ouderenhuisvesting. Veel contacten met gemeente en
verantwoordelijke instanties gingen daar aan vooraf, terwijl de Vereniging haar ledental zag groeien
tot 125. Hoewel het ‘Uilenburgerhof’ centraal op de agenda staat, staat ook belangenbehartiging
hoog in het vaandel. Werkgroepen houden de ontwikkelingen op het Marineterrein en Oostenburg in
de gaten, terwijl de werkgroep ‘Ogen en Oren’ zich ten doel stelt knelpunten te signaleren en,
gebruik makend van onze contacten bij de instanties, aldaar ter sprake te brengen.
We hebben een enquête gehouden onder onze leden. Ruim 80 % komt in aanmerking voor een
sociale huurwoning - belangrijk om te weten bij onze bemoeienis bij de ontwikkeling van de plannen.
We hebben een website, ouderenwonenindebuurt.nl, waarop de uitkomsten staan vermeld.
Age Niels Holstein, programmamanager ouderenhuisvesting van de gemeente Amsterdam, hield
vervolgens een presentatie over geclusterd wonen, waarbij veel voorbeelden de revue passeerden.
De rode draad is dat de gemeente steeds meer op zoek moet gaan naar woonvormen voor ouderen,
waarbij de levensloopbestendigheid van de woningen voorop staat, in combinatie met het feit dat je
elkaar kunt steunen. De fysieke vorm moet dat mogelijk maken, maar ook bepaalde vormen van
gemeenschappelijk beheer.
Tot slot hield Marian van der Waals van Van der Waals/Zeinstra architecten een presentatie over hoe
de Uilenburgerhof er uit zou kunnen zien. Marian is vanaf het begin betrokken geweest bij de
Vereniging. Tal van opties passeerden de revue, waarbij het inzicht dat de onderwijzerswoning, een
monument dat in zekere zin in de weg staat, verplaatst kan worden, van belang was. Op de website
zijn de diverse opties via tekeningen inzichtelijk gemaakt. Ook is er inmiddels een maquette gemaakt.
De aanwezigen konden nog vragen stellen, waarna de voorzitter iedereen bedankte, en om 22.00 uur
de bijeenkomst afsloot.

