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1. Opening, Voorstelronde 

 
2. Vaststelling van de Agenda 

 
3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 21 maart 2016 

 
4. (Terug) Meldingen 

Wittenberg: terugblik en vervolg op de rechtbankzitting van 31 maart 2016. 
Namenmonument: besluit college B&W van 13 mei 2016. 
Sarphatistraat: geagendeerd voor 8 juni 2016 in de commissie ID 
Symposium Goed Wonen: Casa 400 op 8 juni van 12 tot 17 uur 

 
5. Terugblik Gebiedsplan 2016 

Wat waren de plannen en uitgangspunten? Wat is ervan gerealiseerd? 
Wat staat nog op de planning? Wat is afgevoerd of aangepast? 
Zijn uitgangspunten en/of prioriteiten bijgesteld of gewijzigd? 
Het definitieve Gebiedsplan 2016 en de verslagen van de PWO vergaderingen 
daarover op 12-10-2016 en 7-12-2015 zijn te raadplegen op de website van de 
BuurtOrganisatie1018, maar treft u ook bijgevoegd aan. 
 

6. Buurtenquête 2016: doelstellingen en speerpunten 
De vragen uit de buurtenquête 2016 sluiten aan bij de 6 doelstellingen van de 
gebiedsagenda en de actuele, gebied specifieke thema’s. Het memo daarover van  
2 maart 2016 treft u bijgevoegd aan. 
De doelstellingen betreffen: kwaliteit en gebruik van de openbare ruimte, functie-
balans wonen, werken en recreëren, leefbaarheid en drukte, veiligheid, sociale 
samenhang en schonere lucht.  
Gebied specifieke thema’s voor onze buurt werden niet met name genoemd. Onze 
zorgpunten zijn aan de hand van het raadsadres ‘De Plantage Weesperbuurt in 
Balans’  
de vorige vergadering (opnieuw) nagelopen. Zie het bijgevoegde verslag. 
Thema’s of zorgpunten zijn er dus zeker en zouden ook in de buurtenquête naar voren 
gekomen moeten zijn. De resultaten daarvan waren bij het opstellen van deze agenda 
echter nog niet beschikbaar. 
 

7. Planning Gebiedsplan 2017 
De evaluatie van het stand komen en doorlopen van de twee voorafgaande gebiedsplannen 
heeft geleid tot een aangepast voorstel voor het bestuurlijk overleg daarover en een 
concrete planning voor het tot stand komen van het gebiedsplannen dit jaar. 
In het bijgevoegde memo van 4 mei 2016 zijn die evaluatie, dat voorstel en die planning 
kort beschreven. De buurtgesprekken zijn niet meer verplicht, omdat de informatie uit de 
gebieden ook op een andere manier verkregen kan worden onder andere op en bij 
bewoners overleggen. 
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De kennis die de gebiedsteams op deze manier opdoen in combinatie met de analyses van 
de buurtenquêtes moet de bouwstenen voor de (concept) gebiedsplannen opleveren. In de 
‘Week van het Gebied’ worden die concepten gepresenteerd tijdens een ‘bewonersmarkt’. 
Daarnaast worden er ‘hoorzittingen’ georganiseerd. Daarna zal er nog voldoende tijd zijn 
om technische vragen te stellen en moties of amendementen in te dienen. 
 

8. Planning PWO en Gebiedsplannen  
Het ligt voor de hand om de planning van de komende vergadering(en) af te stemmen op 
de planning van de Gebiedsplannen 2017. 

 
9. Wat verder ter tafel komt 

 
10. Rondvraag en Sluiting 

 
 
Bijlagen: 
 
Ad 3:  Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 21 maart 2016 
Ad 5:  Gebiedsplan 2016 Deelgebied Oost (definitief) 
 Verslagen Plantage Weesperbuurt Overleg 12-10-2015 en 7-12-2015. 
Ad 6:  Memo Online Buurtenquête van 2 maart 2016 
Ad 7: Memo Planning Gebiedsplannen 2017 van 4 mei 2017 


