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1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 9 april 2018 

 

4. Actielijst PWO 

 

De bijgevoegde ‘actielijst PWO’ bevat een schematisch overzicht van afgeronde 

en nog lopende activiteiten, zoals die naar aanleiding en na afloop van het laatste 

PWO door wie, naar wie en met welk resultaat zijn ondernomen. Ter vergadering 

zal dit overzicht kort worden toegelicht en kunnen er waar nodig informatieve 

vragen over worden gesteld. Voor uitvoerige(r) terugkoppeling wordt echter 

verwezen naar berichtgeving eerder en elders in de media of de website van met 

name de Buurtorganisatie1018 en van andere organisaties in de buurt. 

 

5. Gebiedsmakelaar 

 

Op verzoek is de heer Gerben Kossen bereid gevonden vanavond aanwezig te zijn 

om de functie van ‘gebiedsmakelaar’ toe lichten en twee ‘casussen’ te bespreken. 

Op de website van de gemeente is - zoals in de bijlage ‘Gebiedsmakelaar’ staat 

vermeld - nauwelijks tot geen informatie te vinden. De heer Kossen heeft in deze 

‘vacature’ voorzien en zal ‘zijn’ functie aan de hand daarvan toelichten. 

Om een beeld te krijgen van hoe dit in praktijk wordt ingevuld of ingevuld mag en 

kan worden, is afgesproken dit te doen aan de hand van de twee casussen: BLVC-

plannen en overlast NKG. De eerste casus betreft de vraag naar de rol van gebieds-

makelaar bij de onderlinge afstemming van afzonderlijke BLVC (bouw)plannen in 

de buurt. De tweede zijn rol bij de signalering van en bijdrage aan de oplossing 

voor overlast in de buurt in dit geval die op de Schaduwkade met drijvende tuinen. 

 

6. PWO overdracht 

 

In de bijlage ‘PWOverdacht’ wordt uitgelegd waarom de voorzitter (zijn) taken 

wil overdragen en op welke manier die overdracht plaats zou kunnen vinden. De 

bedoeling is dit voorstel deze vergadering te bespreken en op basis daarvan de 

volgende vergadering tot overdracht te besluiten en een nieuwe voorzitter te 

kiezen en te benoemen. 

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 11 juni 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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7. PWO overgang 

 

In vervolg op en het verlengde van de bespreking op het vorige overleg is er verder 

nagedacht en vorm gegeven aan de positie en rol van het PWO in het nieuwe bestuurlijke 

en ambtelijke stelsel. De agendapunten ‘Actielijst’ en ‘Gebiedsmakelaar’ zijn daar een 

eerste resultaat van. Het is duidelijk, dat het PWO niet als enige het actief is in de buurt. 

Sterker de afgelopen tijd is en moest er zoveel  actie ondernomen worden, dat het er niet 

van gekomen is de voorgenomen notitie ‘PWOvergang’ gezamenlijk af te ronden. Hoewel 

niet afgerond heeft u er bij de voorafgaande agendapunten ‘kennis’ van kunnen nemen. 

Die kennis wilden en willen wij graag met u delen en uw reactie erop horen om in de 

komende hopelijk rustiger tijden de lijnen verder uit en op papier te zetten. 

 

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

 

 

Bijlagen: 
 

Ad 3: Concept Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 9 april 2018 

Ad 4:  Actielijst Plantage Weesperbuurt Overleg bijgewerkt tot 3 juni 2018 

Ad 6: Voorstel PWO overdracht 


