
 
Beste Buurtgenoten en Betrokkenen, 
 

Bijgevoegd treft u de agenda met bijlagen en links voor het PWO van maandag 9 april 2018 om 20.00 
uur. De vergadering vindt plaats in de bovenzaal van Eik en Linde en vanaf 19.45 uur is er inloop met 
koffie en thee. Het PWO heeft deze keer het karakter van een Proces Werk Overleg over een drietal 
belangrijke onderwerpen die hieronder kort worden toegelicht en als bijlage is toegevoegd. 
 

1) Financiële ondersteuning beroepsprocedures De Nieuwe Plantage (Sint Jacob) en Holocaust 
Namenmonument 

 

In beide beroepsprocedures hebben de betreffende bewonersorganisaties een advocaat in de arm 
genomen. Om de kosten hiervoor te dekken zijn zij allebei een crowdfundingsactie gestart. Voor DNP 
loopt deze via BuurtOrganisatie1018, voor het HNM via Stichting de Groene Plantage. Voor DNP 
reiken de inmiddels ontvangen giften tot aan de zitting en voor het HNM is door de initiatiefnemers 
een bedrag voorgeschoten. Willen de betrokken bewoners en actievoerders er niet bij inschieten, 
dan moet er worden bijgesprongen. Op dit overleg ligt de vraag voor welke bijdrage het PWO hieraan 
kan leveren, bv. door de oproepen tot steun zo ruim(hartig) mogelijk te verspreiden. Duidelijk mag 
overigens zijn dat het PWO niet over eigen middelen beschikt en dus zelf geen financiële bijdrage kan 
leveren. 
 

2) Werkzaamheden in de buurt 
 

 Er is volop werk in uitvoering of in de planning: het Groote Museum van Artis, de sloop van Sint 
Jacob, de bouw van Cartesius2 aan de Plantage Muidergracht, de opbouw op de Boekmanschool, het 
kantoor van Artsen zonder Grenzen aan de Plantage Middenlaan en de herinrichting van die laan en 
omliggende lanen en straten in de Plantage. 
Gezien de hoeveelheid werkzaamheden zijn de Bereikbaarheid, de Leefbaarheid, de Veiligheid en de 
Communicatie in de buurt van groot belang. Bij zoveel activiteit vraagt dat om een integraal BLVC-
plan. Elk project kent echter zijn eigen projectontwikkelaar, projectcoördinator en planning. 
Afzonderlijke afspraken en integrale afstemming zal veel overleg vragen tussen ‘betrokkenen’. Bij elk 
overleg is de vraag hoe dit bijdraagt of afbreuk doet aan de totstandkoming van een integraal BLVC-
plan. 
 

3) Toekomstige contacten met de gemeente en de politieke partijen 
 

De verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissies zijn geweest en de vraag is: hoe 
nu verder? Welk vervolg kan er bijvoorbeeld worden gegeven aan de onlangs gehouden Plantage 
Weesperbuurt Conferentie? Hoe gaan de bewonersorganisaties*uit onze buurt en wellicht ons 
postcodegebied samen werken? Wie worden in de gemeente(raad) en de stadsdeel(commissie) onze 
gespreks- en overlegpartners? En met welke politici en ambtenaren krijgen wij te maken of zoeken 
wij zelf contact om zaken mee te doen? 
Al deze vragen zullen tijdens dit PWO in een eerste verkennende bespreking aan de orde zijn. 
 

De agenda is kortom zeer gevarieerd en erg uitnodigend. Graag tot ziens en tot spreken op het PWO. 
Met vriendelijke groeten, 
 

Henk van der Westen, voorzitter Plantage Weesperbuurt Overleg. 
 
 

*Zoals bijvoorbeeld de Plantage Weesperbuurt Vereniging, de Stichting tussen Amstel en Artis, het 
Plantage Weesperbuurt Overleg, het BuurtSpreekUur en de actieve bewonersgroepen rond DNP en 
HNM en de op de website van de BuurtOrganisatie1018 vermelde overleggen en groepen. 


