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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) 
Maandag 6  juli 2015 
In bovenzaal Eik en Linde 
 
Aanwezig: Karel Warmenhoven, Henk van der Westen, Itzchak Jacobse, Peter Anink, Jan 
Sluijter, Vera Amende, André Agterop, Jacqueline van de Elsberg, Jeroen Verhulst, Jeroen 
van Dijke, Marja van Hall, Marlies Steverink, Pienke Kal (aantek.) 
 
Afwezig met bericht: Michel Soeren, Anke Weber, Cliff van Dijk, Fred Sterk (ziek) 
 
1.Opening en vaststelling agenda, voorstelrondje 
Karel Warmenhoven opent de vergadering 
 
2.Mededelingen en Post 
Karel Warmenhoven heeft te kennen gegeven dat hij het voorzitterschap van het PWO wil 
overdragen zodra iemand dit wil overnemen. 
Henk van der Westen heeft laten weten dat hij hiertoe bereid is. 
Bij punt 5 van deze vergadering zal ‘’de hamer’’ worden overgedragen. 
 
3.Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg van 9 februari 2015 
- In de kop van het verslag dient de plaats van de vergadering te worden opgenomen: 

Corvershof 
- p. 3 sub Metropool toevoegen: in de Weesperstraat. 
- p. 3 sub De Wittenberg: SATCO (UK) huurt nu de Wittenberg. De Lutherse Diaconie 

blijft eigenaar van de gebouwen. 
 
4.Verslag Plantage Weesperbuurt Voortgangsoverleg (PWOV) van 13 april 2015 
Accoord 
 
5.Karel Warmenhoven draagt de denkbeeldige voorzittershamer over aan Henk van der 
Westen. 
 
5.1 Bestuursstructuur PWOV, PWO, Buurtspreekuur 
Het is de bedoeling dat deze overleggen meer op elkaar worden afgestemd en beter worden 
geprofileerd. Dit kan o.a. op de website van Buurtorganisatie 1018. Hier kan bijvoorbeeld 
worden duidelijk gemaakt welke werkgroepen in 1018 actief zijn en wie daar deel van 
uitmaken. Het PWO heeft nu nog geen eigen plaats op de website Buurtorganisatie1018.  
André Agterop stelt voor een speciale redacteur aan te stellen om de voortgang met 
betrekking tot bepaalde onderwerpen en werkgroepen op de website bij te houden. Het PWO 
zou zich als een zelfstandige eenheid moeten profileren in de buurt en t.o.v de gemeente. 
Het PWO Voortgangsoverleg zal op basis hiervan duidelijk worden naar buurtbewoners toe. 
Het wekelijkse Buurtspreekuur staat aan de basis van deze overleg structuur. Hier worden 
‘dagelijkse’ problemen uit de buurt ingebracht, besproken en eventueel voorbereid voor de 
agenda van het PWO. 
Jitzchak Jacobsen stelt dat het PWO in de buurt een duidelijker profiel moet krijgen hetgeen 
mogelijk kan door buurtbewoners te bereiken via email of een flyer (Jeroen Verhulst houdt 
zich hier mee bezig) 
 
5b. Raadsadres “de Plantage Weesperbuurt in Balans” van Peter Anink. (1 juli gestuurd) 
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De bedoeling van dit adres is om een aantal zorgpunten bij de gemeente (waar nu veel nieuwe 
mensen werken), en met name de Bestuurscommissie, neer te leggen. Het adres is inmiddels 
doorgegeven aan de Gemeenteraad tbv Gebiedsplan Centrum-Oost. 
Acute zorgpunten voor 1018 zijn momenteel SAIl (augustus) en in september de komst van ca 
10.000 nieuwe studenten van de UvA plus ca 10.000 HVA studenten. 
Een lijst bouwstenen van de buurt zal worden opgenomen in het Jaarplan 2016. 
Het concept zal begin september klaar zijn en zou op het volgende PWO Voortgangsoverleg 
(oktober 2015) kunne n worden besproken. 
 
5c  Burgerparticipatie 2014-2016 stadsdeel centrum 
Het eilandenoverleg heeft hierover gesproken op 12 mei 2015. Zie verslag. 
Henk van der Westen stelt voor vanuit het PWO eveneens een reactie te sturen aan de 
Gemeente. 
Vera Amende heeft een Bezwaarschrift gestuurd met betrekking tot het door de Gemeente 
terugvorderen van geld van de SOOP, dat door dezelfde  gemeente (centrale stad) aan de 
SOOP was gegeven als subsidie. 
Een mislukte vorm van Burgerparticipatie. 
 
5d Toekomst Swift  terrein. 
Karel Warmenhoven heeft een gesprek gehad met Burgemeester Van der Laan over de plaats 
van het Namenmonument en de geruchten machine hierover. 
Burgemeester gaf aan dat er na de zomervakantie een beslissing wordt genomen. 
Karel W. verwacht niet dat het Namenmonument in het Wertheimpark komt. Hij zal een stuk 
hierover plaatsen in de volgende Buurtkrant 1018. 
Mogelijk komt er een soort Namenmonument in het nieuwe Shoa museum of in de 
Hollandsche Schouwburg. 
Het Swift terrein wordt niet bedreigd. 
 
5 e Mobiliteitnota Gemeente Amsterdam 
- Weesperstraat (zie memo Litjens) 

Er is een inspraak bijeenkomst geweest, waarin een hogere verkeerssnelheid is 
voorgesteld: 70 km. 

      In de Gemeenteraad wordt hierover evenwel  nog verder gediscussieerd. Cliff     
      van Dijk is namens de Plantage Weesperbuurt en het PWO degene die deze  
      agenda nauwlettend volgt. 
- Touringcars. Zie ‘’Bouwstenen gebiedsplan 2016 Gebied Oost” 

Volgens de politie (Jan Sluijter) is het handhaven van het parkeren van touringcars 
moeilijk. Probleemplekken: Amstelhotel (fFred Sterk) en Anne Frankstraat. Het blijft een 
punt van aandacht. 

 
5 f Wittenberg. 
De bouwaanvraag is gepubliceerd, maar kan niet worden ingezien. Een zienswijze kan pas 
worden ingediend als de beslissing m.b.t. de bouw is genomen. Bestemming is ‘wonen’; 28 
juli wordt door de rechtbank beslist over de bestemming. 
Na goedkeuring kan men beginnen met bouwen. Belanghebbenden kunnen nog steeds 
bezwaar maken, maar wie zijn belanghebbenden? Direct omwonenden? Kan Frenkie Hardong 
namens hen spreken? 
 
5 g Bestemming Sigarenwinkel Zeilstra 
Er is een actiegroep opgericht ‘’pinautomaat moet blijven”. 
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6. Rondvraag 
Vera Amende memoreert de uitvinding door een student van een tegel in de weg die een 
fietser waarschuwt dat er een brommer/scooter aankomt > krankzinnig 
 
Jan Sluiters meldt dat de politie in afwachting is van de opening van een Marokkaans 
Cultureel Centrum aan de Plantage Middenlaan (bij Plantage Lepellaan). 
Voorts meldt hij dat de politie container voor de Hollandsche schouwburg mogelijk gaat 
verdwijnen. 
De Stichting Blije Buren (krakers) is ontruimd. 
 
Itzchak Jacobse meldt dat in de Stadstimmertuinen nr 1 een kinderdagverblijf is gepland en 
dat op nr 3 dure koopwoningen komen. 
De tuinen worden mogelijk open voor het publiek. De buurt is hier niet blij mee, omdat het 
junks aantrekt. 
 
Volgend PWO op 7 september 2015 in Eik en Linde bovenzaal, 20.00 uur 
Vogend PWOV op 12 oktober 2015, op het Stadhuis, 20.00 uur 
 
 
 
 
 


