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1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 5 februari 2017 

 

4. Proceskosten 

 

a) Sint Jacob: op 16 mei 2018 staat vanaf 9.00 uur de zitting bij de rechtbank 

gepland. Op 14 maart 2018 was er voor omwonenden en betrokkenen een 

vragenuurtje met advocaat en opsteller van het bezwaarschrift. Dat lijkt goed 

voorbereid en tot zover reikten ook de middelen, maar zodra de verweerschriften 

komen en de zitting bij de rechtbank voorbereid moet gaan worden, gaat de teller 

weer lopen en moet er geld bij. Daarvoor doen de actievoerders weer een beroep 

op omwonenden en betrokken, maar ook het PWO om dit beroep bekendheid te 

geven. Zoals de eerste keer gaat dit vervolg ook lopen via Buurtorganisatie1018. 

 

b) Namenmonument: op 14 maart 2018 zijn de bezwaarschriften ingediend tegen 

de bomenkap en de bouw van het monument op de groenstrook langs de Weesper-

straat. De hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie gepland op 28 maart 

2018 is verdaagd naar een latere datum waarschijnlijk in mei. Inmiddels is de 

website van de Stichting De Groene Plantage in de lucht met daarop alle stukken 

en een oproep om mee te doen of bij te dragen. Het PWO is gevraagd mee te 

denken over de opzet van en bekendheid te geven aan de crowdfunding, die de 

stichting zelf ter hand wil nemen en gestart is met de gouache-actie. 

http://stichtingdegroeneplantage.nl/ zie onder bezwaar, actie en meedoen. 

 

5. Werkzaamheden 

 

a) Herinrichting PML: in de bewonersbrief van 15 maart werd gemeld, dat het college van 

burgemeester en wethouders op 20 maart is gevraagd het voorlopige ontwerp voor 

inspraak vrij te geven. De verwachting is dat de inspraakperiode in de tweede helft van 

2018 plaats vindt. Daarna wordt dit tot een definitief ontwerp uitgewerkt, zodat het 

gemeentebestuur naar verwachting in 2019 een projectbesluit kan nemen. 

https://www.amsterdam.nl/projecten/plantagemiddenlaan/plantage-middenlaan/voorlopig-

integraal/ Onder deze link is echter enkel het besluit te vinden, het ontwerp zelf nog niet. 

 

b) Cartesius2: op dinsdag 3 april 2018 is er op een bewonersbijeenkomst gelegenheid 

(geboden) om wensen te bespreken ten aanzien van de bouwwerkzaamheden.  

 

c) De Nieuwe Plantage: op donderdag 5 april 2018 is van 17.00 tot 18.00 uur het reguliere 

maandelijkse bouwoverleg elke eerste donderdag van de maand (geweest) met de 

bewoners, waarbij deze keer door de bewoners uitdrukkelijk aandacht is gevraagd voor de 

verkeerssituatie. 

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 9 april 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 

http://stichtingdegroeneplantage.nl/
https://www.amsterdam.nl/projecten/plantagemiddenlaan/plantage-middenlaan/voorlopig-integraal/
https://www.amsterdam.nl/projecten/plantagemiddenlaan/plantage-middenlaan/voorlopig-integraal/
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d) Boekmanschool: de opbouw van de Boekmanschool met een aantal les/klaslokalen staat 

gepland voor de schoolvakantie in de zomer van 2018. 

 

e) Artsen zonder Grenzen: de komende maanden wordt hun kantoor aan de Plantage 

Middenlaan 14 gerenoveerd. 

 

f) Waterned: het ondergrondse gedeelte van de Plantage Muidergracht tussen de Plantage 

Parklaan en de Plantage Westermannlaan is aan onderhoud toe. 

 

5. Bestuurlijk Stelsel 

 

In de toelichting op de agenda staat aangegeven dat het nu na de verkiezingen en bij de 

verdere invoering van het nieuwe bestuurlijke en ambtelijke stelsel tijd is voor een eerste 

verkennende bespreking van de vraag hoe nu verder: buurtbreed, postcodebreed, met 

politici en ambtenaren op nieuwe posities en plekken. Er is al enig vooroverleg geweest 

met en tussen de Plantage Weesperbuurt Vereniging, de Stichting tussen Amstel en Artis, 

de BuurtOrganisatie1018. Voor de Plantage Weesperbuurt Conferentie maar ook bij 

bewonersacties als De Nieuwe Plantage en het Namenmonument wordt contact gezocht en 

overleg gevoerd met politici en ambtenaren. Het streven is naar een integraal BLVC plan 

gaat min of meer gelijk op met het streven naar een meer integrale vorm van overleg. 

 

6. PM punten 

 

• Gebiedsplan 2018: het definitief vastgestelde gebiedsplan 2017 en de uitvoeringsmonitor 

Gebiedsplan 2017 zijn beschikbaar op de site van de gemeente respectievelijk bijgesloten. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-

2018/gebiedsplannen/centrum-oost/ 

• Knip op de Amstel: de paaltjes staan er bij gebrek aan handhaving enigszins voor paal 

evenals het bord met verplichte rijrichting. Het kan anders en dus gaat het anders, maar kan 

het ook anders dan het gaat. 

• Touringcarbeleid: zodra de Mauritskade is opgeleverd gaat het Touringcarbeleid echt in 

werking en is het HoHo met de bussen via de Anne Frankstraat, Plantage Parklaan, 

Plantage Middenlaan en Plantage Doklaan. 

• Buurtfeest: dit jaarlijkse buurtevenement in het Wertheimpark kan doorgaan. 

• Drukte in de Buurt: resultaat rolkofferactie Plantage Garden Hotel. 

• KinderBeestFeest: op vrijdag 1 juni (ver)gaat u het weer horen en zien. 

 

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

 

 

Bijlagen: 
 

Ad 2:  Toelichting bij de agenda in de begeleidende mail 

Ad 3: Concept Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 18 december 2017 

Ad 6: Uitvoeringsmonitor Gebiedsplan 2017. 
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