
VOORSTEL GECOMBINEERDE BESPREKING AGENDAPUNTEN 4 EN 5.   

1. Hoewel het Beleidsplan en concrete beleids/knelpunten afzonderlijk geagendeerd staan, 
zullen de zaken door elkaar gaan lopen, als de vraag komt ‘maak het nu eens concreet’  ….. 
 

2. Gezien het voortraject van het Beleidsplan is de inbreng van het PWO niet de enige en kan 
naar aanleiding daarvan de discussie ontstaan, ‘hoe representatief die inbreng is’ ….. 
Inmiddels is Centrum Oost als ‘gebied’ ook sterk uitgebreid met andere postcodegebieden. 

 
3. Gezien de veranderde bestuurlijke situatie is de inbreng van het nieuwe gebiedsteam ook 

niet de enige. Wie is in die nieuwe situatie opdrachtgevend, uitvoerend en informerend? 
De centrale stad, het stadsdeel, de gebiedscoördinator, de projectmanager, een van zijn 
medewerkers, een opdrachtgever en welke partij er nog maar meer bij betrokken en 
verantwoordelijk voor kan zijn.  
Het is kortom ook op bestuurlijk niveau de vraag ‘wie vertegenwoordigt wie’ …… 
 

4. Het is dus van belang om bij de bespreking van de punten 4 en 5 de lijnen goed uit te zetten 
en in de gaten te houden. De onderstaande virtuele Plantage Weesper Buurtschouw aan de 
hand van het concept Beleidsplan 2016 kan daar bij helpen. 
 

5. Wij maken eerst ‘samen’ een puur informatieve rondgang door de buurt. Wat staat er 
waarover in het Beleidsplan en wat leeft daarover in de buurt? Het gaat er daarbij om tot een 
goede wederzijdse ‘beeldvorming’ te komen. Geef de ogen en de oren goed de kost. 
Dat moet in drie kwartier maximaal een uur kunnen. 

 
6. Als zo het plaatje compleet is, hebben wij nog een half uur tot drie kwartier om met elkaar te 

bespreken en hopelijk af te spreken, ‘hoe, met wat en wie nu verder’ …. 

  



VIRTUELE PLANTAGE WEESPER BUURTSCHOUW - GEBIEDSPLAN 2016 DEELGEBIED OOST 
 
Plantage Midden/Parklaan tussen Hortus en Wertheimpark 
9   Nieuwe groene autovrije inrichting Groene Loper 
9/17   Wertheimpark planvorming Wertheimpark en sportpark Park Schouwburg 
9   Besluit over een Holocaust Namenmonument in het Park 
9  Plantage Parklaan groter groengebied en terugdringing doorgaand autoverkeer 
 

Plantage Midden/Kerklaan bij Hollandsche Schouwburg en Artis 
9/20  Ver(derop)plaatsing tramhalte 2016 
20 Boulevard naar Artis 
9 Olifantenverblijf 2016 
9 Parkeergarage onbekend 
 

Roetersstraat/eiland: 7/19 - extra regie en coördinatie bij bouwprojecten 
5 UvA campus gereed in 2016 / 7 - UvA 15.000 studenten in 2016 
7/21 Aanpassingen bij Boekmanschool 
 

Sarphatistraat 
7 Hyatt Hotel extra regie en coördinatie 
20 Pilot Binnenring OV en fietscorridor 
 

Weesperplein: 7/9 - extra regie en coördinatie, 9 - beperkte aanpak door bezuinigingen 
5 HvA campus samen met UvA 30.000 studenten extra in 2018 
9 Groot aantal verkeerskundige verbeteringen metrostation en plein 
9/20 Voldoende (inpandige) fietsparkeerplekken, fietsknippen 
9  Draagvlak voor alternatieve inrichtingsplannen 
9 Gevel GGD, verbouwing Diamantbeurs, Stadstimmertuinen, Korte Amstelstraat 
 

Weesperstraat: 
9 Uitstel herinrichting tot 2025 
19/20 Vergroening, luchtkwaliteit, budget 
 
 

Uitgangspunten: 
5 Opgaven van het deelgebied PWBuurt + Evenwicht wonen, werken en recreëren: 
19/22 Afspraken met corporaties, ingrijpende bouwprojecten, winkelstraten, duurzaamheid 
 

5/22 Gebiedsplan, buurtenquête respons deelgebied Oost 517 (totaal Centrum 2.877), 
diversiteit deelnemers, buurtgesprekken, buurtinitiatieven, schouwen, goede 
communicatie, telefoon, website, apps, geen aparte rol Eilanden/PWOverleg 

 

11 Geen medewerking nieuwe short stay en hotels tenzij … Metropool, Hyatt, Lancaster, 
Wittenberg, Sigarenmagazijn 

 

15/21 Participatie, SCO, SOOP Langer zelfstandig wonen, vrijwilligersorganisatie, maatjes-
koppelingen, couponboekjes, sociale infrastructuur, dragende samenleving, zorgnetwerken 

 

16  Sportstimulering, sportactiviteiten, sportfaciliteiten, fitnesstoestellen, speeltuinen 


