
 

 

 

 

 

 
1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 19 december 2016 
 

4. (Terug) Meldingen 
 

Wittenberg: zitting Raad van State 6 januari 2016 om 11.30 uur Den Haag 

Plantage Middenlaan: informatiebijeenkomst over de integrale verkenning. 

Zie voor het sfeerverslag en het vervolg: www.amsterdam.nl/plantagemiddenlaan  

Bierfiets: beslissing college burgemeester en wethouders vóór 6 februari 2017 

Sarphatistraat: evaluatie OV-Fietspilot bijgevoegd en kort geding Coffeeshop. 

Het advies van de Fietsersbond is bijgevoegd en de voorgenomen reactie van het 

PWO wordt ter vergadering uitgereikt of zo mogelijk nog nagezonden. 

Gebiedsplan 2017: vastgesteld en voortgangsrapportage volgt later dit jaar. 

UvA werkzaamheden: de update en planning van werkzaamheden is bijgevoegd. 
 

5. Raadsadres Huurders Vereniging Centrum 
De Huurdersvereniging Centrum heeft bijgevoegd raadsadres ingediend bij de 

Bestuurscommissie Centrum. Het voorstel daar was dit raadsadres ter afhandeling 

in handen van het college van Burgemeester en Wethouders te stellen. 
 

6. Informatiebijeenkomst herinrichting PML, RS, PKL en PPL 

Het voorstel herinrichting Roetersstraat en Plantage Kerklaan wordt gecombineerd 

met en/of opgenomen in een breder kader van herinrichting samen met die van 

Plantage Middenlaan en Plantage Parklaan. 

De informatiebijeenkomst daarover staat gepland voor april 2017. 
 

7. PWO 2017 en PWO 2.017 

PWO 2017 betreft de planning van de agenda voor het PWO het komende jaar. 

Wat moet er wanneer op de agenda van het PWO komen? Moet die agenda vooral 

of enkel bepaald worden door ‘buurtzaken’ en wanneer moeten die dan op de 

agenda gekomen? Stond het voorstel herinrichting Roetersstraat en Plantage 

Kerklaan bijvoorbeeld tijdig op de agenda en moet nu eerst de bredere vervolg-

bijeenkomst afgewacht worden? Zie andere voorbeelden hierboven. 

PWO 2.017 betreft de ‘plaatsing’ van het PWO in het bredere kader van het nieuwe 

bestuurlijke stelsel en het beleid van de centrale stad. Er komt een nieuw bestuurlijke  

stelsel, waarbij het beleid meer en meer door de centrale stad bepaald gaat worden. 

Blijft het mogelijk gebiedsgericht te werken onder benoemde bestuurscommissies en  

met gekozen bewonerscommissies? Hoe en welke rol ziet het PWO voor zichzelf in 

deze ‘participatieve’ democratie? Zie de doorverwijzing van het HVC raadsadres.  

 

 

8. Rondvraag en Sluiting   Vergaderdata 2017 6/2, 10/4, 12/6, 18/9, 6/11 en 18/12 

 

 

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 6 februari 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 

http://www.amsterdam.nl/plantagemiddenlaan


Bijlagen: 
 

Ad 3: Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 19 december 2016. 

Ad 4: Evaluatie Pilot Sarphatistraat OV-fietsstraat 

 CVC1067 Advies Fietsersbond Sarphatistraat Fietsstraat 

 Update en planning Werkzaamheden UvA 

Ad 5: Raadsadres Huurders Vereniging Centrum HVC  

 

 

 

 
 


