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1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 18 december 2017 

 

4. Stand van zaken. 

 

A. Sint Jacob: gedateerd op 15 januari is bij de Rechtbank in Amsterdam 

bijgevoegd beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning De Nieuwe 

Plantage. De crowdfundingsactie daarvoor was toereikend. Op 20 januari is er 

een informatiebijeenkomst geweest over de voorgenomen bouwactiviteiten. 

 

B. Herinrichting PML: Op 24 januari gaf de projectmanager aan te verwachten 

binnen enkele weken de laatste input te hebben verwerkt en mede op basis 

daarvan de plannen aan te kunnen bieden op een bewonersbijeenkomst. De 

datum daarvoor was echter nog niet vastgesteld en is mede afhankelijk van de 

beschikbaarheid van ruimte en van de benodigde mensen. 

 

C. Verkeersnetten: bij het vaststellen van het beleidskader verkeersnetten zijn in 

de gemeenteraad een aantal moties ingediend en aangenomen onder andere die 

over de Weesperstraat. Informatie over de Conferentie Amsterdam Autoluw 

volgt. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6123107/1/Motie_N 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/450905/RAAD%2024-01-

2018  

 

D. Namenmonument: Op 27 december zijn de omgevingsvergunningen voor de 

bouw en de bomenkap verleend. Er wordt een bezwaar(schrift) ingediend, dat op 

de dag van de vergadering of daarna ingediend moet zijn. Daarnaast wordt 

verder gewerkt aan het alternatief op het Mr. Visserplein. 

 

E. Knip op de Amstel: Op 27 januari is de (tweede) bijgevoegde Nieuwsbrief Paaltjes 

Nieuwe Keizersgracht verschenen, waarin verslag wordt gedaan van de laatste 

besprekingen. https://mailchi.mp/9eda06313b5b/tweede-nieuwsbrief-paaltjes-nieuwe-

keizersgracht?e=a48ac45407  

Zie ook het Nieuwsbericht daarover op de website van BuurtOrganisatie1018. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/1/28/vervolg-knip-amstel-

oost-nieuwe-keizersgracht-krijgt-linksaf-verbod  

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 5 februari 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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5. Bestuurlijk Stelsel 

 

Onder deze noemer zijn een viertal samenhangende onderwerpen samengebracht: 

a) De verkiezingslijsten en kandidaten voor met name de Stadsdeel(advies)commissies. 

b) De Buurtconferentie georganiseerd door de Plantage Weesperbuurt Vereniging. 

c) De bestuurlijke inrichting van het Stadsdeel Centrum Oost, de ambtelijke aansturing 

daarvan als geheel en met name van de afzonderlijke postcodegebieden en wijken. 

d) De rol en participatie van (samenwerkende) bewonersgroepen in het postcodegebied 

1018 en de Plantage Weesperbuurt. 

 

 

6. PM punten 

 

Gebiedsplan 2018: De bespreking van de Gebiedsplannen 2018 is terug te zien via het 

videoverslag  https://centrum.raadsinformatie.nl/vergadering/345727/AB-

vergadering%20%28Gebiedsplannen%202018%29%2019-12-2017 

Gegevensbescherming: op 25 mei 2018 worden de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming AGV of de General Data Protection Regulation GDPR van kracht. 

Jonas Daniel Meijerplein: voorstel tot vergroening door buurtbewoner ingediend op 

Stem van Centrum https://stemvancentrum.amsterdam.nl/plan/131 

7. Rondvraag en Sluiting  Vergaderdata 2018:  9/4, 11/6, 9/7, 10/9, 5/11 en 17/12 

 

 

Bijlagen: 
 

Ad 3: Concept Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 18 december 2017 

Ad A: Beroepschrift DNP 18 januari 2018 

Ad E: Nieuwsbrief Paaltjes Nieuwe Keizersgracht 

Ad 6: Motie N over de afwaardering van de Wibautas/Weesperstraat 
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