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Vrijdagmiddag 15 juni 2012 
Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566 Amsterdam
De Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum zet zich in voor een 
vernieuwende aanpak voor het zelfstandig kunnen blijven wonen 
van ouderen in het centrum.
In vervolg op het symposium Blijvend Wonen in Stadsdeel 
Centrum in mei 2011 hebben 30 studenten van de Academie van 
Bouwkunst in opdracht van de OAR woongebouwen ontworpen 
voor senioren in vier leegstaande gebouwen in het centrum van 
Amsterdam. De ontwerpen laten inventieve oplossingen zien voor 
het herbestemmen van de leegstaande gebouwen en tonen aan dat 
ze zeer geschikt zijn voor een nieuw gebruik. Deze ontwerpen zijn 
tentoongesteld en kunnen in de pauze en na afloop worden bekeken.
Zelfbouw is een mogelijkheid om dit soort wensen te realiseren. 
Marcel Kastein van De Regie BV zal uiteen zetten hoe een collectief 
van individueel geïnteresseerden tot vervolgstappen kan komen.
En tijdens de paneldiscussie gaan vertegenwoordigers van 
woningcorporatie Stadgenoot, van twee investeringsmaatschappijen 
en van de Provincie Noord-Holland met elkaar in gesprek om vanuit 
hun optiek de kansen en mogelijkheden hiervan in te schatten. 

U kunt zich aanmelden per e-mail via oaradamc@gmail.com of 
schriftelijk aan: OAR Centrum, Kerkstraat 322-M, 1017 HC A'dam.

13.00 uur ➢ Zaal open
13.30 uur ➢ Welkom door Frederika Gepken, voorzitter OAR
➢ Dagvoorzitter Job Boot maakt kennis met de zaal
➢ Inleiding op studentenwerk door Machiel Spaan, 

hoofd Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam
➢ Presentatie van de ontwerpen door studenten 

Volkskrantgebouw Wibautstraat: Sweder Spanjer 
Vm Brandweerkazerne Weesperzijde: Hans Maarten Wikkerink 
Duintjergebouw Vijzelstraat: Milad Pallesh 
Van Gendthallen Oostenburg: Ramon Scharff

14.45 uur ➢ Pauze (waarin de maquettes bekeken kunnen worden)
15.30 uur ➢ Reacties op de plannen vanuit de zaal
15.45 uur ➢ Reactie op de plannen door Marcel Kastein, De Regie BV
➢ Paneldiscussie met: Albert Ravestein, Stadgenoot 

Kees de Wolf, Woonzorg Nederland 
Erwin Evers, Amvest 
Ditte Valk, Provincie Noord-Holland 
Marcel Kastein, De Regie BV

16.45 uur ➢ Reactie en conclusies door Boudewijn Oranje, 
portefeuillehouder Wonen van Stadsdeel Centrum

➢ Slotwoord door Frederika Gepken, voorzitter OAR
➢ Afsluiting en informeel napraten met drankjes en hapjes
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