
Pagina 1 van 2 
 

 
 
 
 
 

 
1. Opening, Voorstelronde 

 
2. Vaststelling van de Agenda 

 
3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 8 februari 2016 

 
4. (Terug) Meldingen 

 

• Bijeenkomst Duurzaamheid Weesperplein 16 februari. Bijgevoegd de mail 
daarover van de gebiedscoördinator de heer Lagendijk aan (toekomstige) 
betrokkenen bij het project van de Green Knowledge Mile. Mogelijk resultaat van 
de contacten met de directeur Jaap de Jong van de Gezonde Stad 
http://www.degezondestad.org/  

• Themamiddag Mobiliteit op 24 februari 2016.  Bijgevoegd het verslag daarvan. 
Mogelijke informatie over het resultaat van vervolgafspraken die gemaakt zijn. 

• Inloopmiddag Weesperplein op 10 maart 2016. Bijgevoegd de Reminder en 
wellicht een verslag of anders indrukken van die inloopmiddag 
 

5. Wittenberg 
Zitting op 31 maart om 10.00 uur met betrekking tot de weigering van de 
vergunning tot woningonttrekking AMS 15/7746 HUISV 
 

6. Sint Jacob 
Hoe staat het met de omgevingsvergunning en de afspraken rond de bouwwerk-
zaamheden? Is er initiatiefgroep voor de exploitatie van het monumentale deel? 
Het laatste bericht over Sint Jacob op de website van Syntrus Achmea dateert al 
weer van een jaar geleden.  
 

7. Van Zorgpunten naar Aanknopingspunten, Speerpunten en/of Actiepunten 
In het raadsadres ‘De Plantage Weesperbuurt in Balans’ aan de gemeenteraad en 
de bestuurscommissie worden 17 zorgpunten genoemd. 
Hopelijk biedt de inventarisatie van deze zorgpunten voldoende aanknopings-
punten om het gesprek van de vorige keer voort te zetten en tot afspraken te 
komen over gedeelde speerpunten en/of actiepunten. 
 

8. Planning 30 mei 2016 
Als datum voor het eerstvolgende PWO is 30 mei 2016 gepland. 
De invulling daarvan in de vorm van een Voortgangsoverleg dan wel als Thema- 
bijeenkomst staat nog open.   
 

9. Wat verder ter tafel komt 
 

10. Rondvraag en Sluiting 
 

 
Bijlagen staan per agendapunt vermeld op de achterkant / de volgende bladzijde. 

AGENDA 
PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 21maart 2016 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 

http://www.degezondestad.org/
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Bijlagen: 
 
Ad 3:  Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 8 februari 2016 
Ad 4: Bijlage Project de Green Knowledge Mile 
 Bijlage Verslag Themamiddag Mobiliteit  
 Bijlage Uitnodiging Inloopmiddag Weesperplein 
 https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten-0/weesperplein/ 
Ad 5:  Belangstellenden en betrokkenen kunnen mits op tijd aanwezig de zitting bijwonen. 

Een half uur voor de aanvang melden bij de balie. Denk aan een geldige legitimatie. 
Ad 7: Zie bijlage Raadsadres van de STAA d.d. 11 juni 2015. 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten-0/weesperplein/

