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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 18 december 2017 
 
Aanwezig: Henk van der Westen (vz), Erik Hardeman (not), Peter Anink, Florine Boucher, Petra Catz, Denise 
Citroen, Agnes Evers, Ferdinand Ex, Heidi ten Holt, Loes Lautenslager, Eric Matser, Lies Ros, André Reisel, 
Marien Schouten, Michel Snoeren, Bob Soer, Hans Soetekouw, Marjolijn Swart, Willem Sijthoff, Roos Theuws, 
Dirk Jan Veldman, Michel van Wijk, Angelique Wijnberg 
   
Afwezig mk: Vera Amende, Inge Blaauw, Peter van Donselaar, Anne van der Eijnden, Pienke Kal, Hans van 
Rooijen, Marlies Steverink 
 
1. Opening en Voorstelronde  
Voorzitter opent de vergadering 
 

2. Vaststelling van de Agenda 
De  agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 6 november 2017 
Dit wordt onder dankzegging goedgekeurd 
 
4. Stand van zaken. 
 
A. Sint Jacob: Marjolijn Swart van het actiecomité van omwonenden brengt een somber getoonzet verslag 
uit. Ondanks een jaar lang actievoeren door de omwonenden heeft wethouder Van der Burg begin december 
de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw verleend. Ook van de lokale politici valt niets te verwachten. 
Het is duidelijk dat er geen ruimte is voor echte buurtparticipatie. Heel frustrerend. Daarom gaat het 
actiecomité nu bezwaar maken en stapt daarna naar de rechter. Dat gaat onder meer over de welstands-
aspecten van het ontwerp. Het gebouw past niet in de buurt. 
Eric Matser suggereert dat de bewoners een ongevraagd advies kunnen opvragen van de commissie Integrale 
Kwaliteit onder leiding van hoogleraar Eric Luijten. De informatie wordt in dank ontvangen. Peter Anink meldt 
dat de STAA van plan is bezwaar aan te tekenen tegen het overschrijden van de toegestane maximale hoogte 
in het bestemmingsplan. Ook gaat hij overleg plegen met de projectontwikkelaars. 
Prioriteit is nu geld voor het financieren van het juridische traject. Vanuit de vergadering worden verschillend 
mogelijkheden geopperd voor aanvullende financiering, bv. via een garantstelling door de Plantage Weesper-
buurtvereniging. Die heeft echter weinig middelen, meldt het bestuur. Als beste optie komt uit de bus dat 
buurtbewoners via de mailinglist van het PWO zal worden gevraagd om financieel bij te dragen aan een 
nieuwe crowdfundingsactie. Aldus wordt besloten. 
 
B. Herinrichting PML: Er bestaat al een tijd onduidelijkheid over de voortgang van dit project. Er is een 
bewonersbijeenkomst toegezegd, maar wanneer die plaats zal vinden en wat er gepresenteerd gaat worden 
is onbekend. Ook op een brief van de actiegroep Sint Jacob, waarin wordt gepleit voor een integrale afweging 
van alle toekomstige ontwikkelingen op en rond de Plantage Middenlaan en naburige straten, is geen 
antwoord gekomen. De actiegroep zal een nieuwe, scherpe brief naar wethouder Litjens sturen, waarin met 
klem zal worden verzocht om duidelijkheid. 
 
C. Gebiedsplan 2018: Peter Anink, voorzitter van de STAA, deelt mee dat hij op 19 december gebruik zal 
maken van de mogelijkheid om bij de Bestuurscommissie Centrum in te spreken. Hij zal daarbij met name 
aandacht van de commissieleden vragen voor twee knelpunten in de buurt, de onder het vorige punt 
besproken onduidelijke verkeerssituatie rond de Plantage Middenlaan en de aanhoudende geluidsoverlast 
en luchtvervuiling door het vele verkeer op de Weesperstraat. 
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D. Namenmonument: Als eerste maakt Denise Citroen duidelijk dat ook binnen de joodse gemeenschap 
bezwaren tegen de plannen voor een Namenmonument leven. Petra Catz geeft vervolgens een kort resumé 
van de gang van zaken tot nu toe en van de activiteiten van een groep buurtbewoners die willen voorkomen 
dat een omgevingsvergunning voor het monument langs de Weesperstraat wordt afgegeven. Zij gaat op 19 
december bij de Bestuurscommissie inspreken, onder meer om te pleiten voor het opschorten van het 
besluit, zodat er alsnog een gedegen afweging van alle voors en tegens kan plaatsvinden. Zij zal daarbij onder 
meer wijzen op het volledig ontbreken van een inschatting van de financiële risico’s die de gemeente loopt. 
Eric Matser heeft er weinig vertrouwen in. Hij vermoedt dat gezien de deadline van 4 februari alleen bezwaar 
en beroep nog tot de serieuze mogelijkheden behoren. 

Voorzitter geeft vervolgens het woord aan Roos Theuws en Marien Schouten om het plan voor een 
alternatieve locatie voor het monument onder het Mr. Visserplein toe te lichten, wat volgens hen zowel voor 
het monument als voor de inrichting van het Mr. Visserplein een betere oplossing zou zijn. Dat plein heeft 
zoveel potentie, waar al jaren niets wordt gedaan. Zij willen dit idee met zoveel mogelijk mensen delen en 
overwegen om een brede voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over de plannen. Voorzitter benadrukt 
nog eens dat in dit plan geen sprake is van ‘onder de grond stoppen’, zoals bijvoorbeeld Roeland Rengelink 
beweerde. 

Michel van Wijk is zeer te spreken over het ontwerp, maar prioriteit nummer één is wat hem betreft om 
ervoor te zorgen dat de besluitvorming niet ‘doordendert’. Hij pleit ervoor om journalisten uit te nodigen bij 
de inspraakprocedure in de Bestuurscommissie. Petra Catz is het met hem eens. Zij benadrukt dat de acties 
van bewoners zich allereerst moeten concentreren op het opschorten van de procedure. Dit alternatieve 
ontwerp kan in een later stadium een rol spelen, maar zal gezien de houding van de politici op dit moment 
niet als breekijzer fungeren. Eric Matser spreekt tenslotte de hoop uit dat de gemeente in deze zaak nu 
eindelijk de regie zal nemen in plaats van slaafs achter het Auschwitz Comité aan te blijven lopen. 
 

E. Monument Joodse Erkentelijkheid: Voorzitter geeft een kort overzicht van de stand van zaken. De 
bewoners hebben vragen gesteld, maar voor zover voorzitter weet zijn er nog geen antwoorden op gekomen. 
Dit agendapunt leidt niet tot discussie. 
 
5. (Door)lopende zaken 
 

• Bestuurlijk Stelsel en Burgerparticipatie: Peter Anink deelt mee dat de STAA onder de naam ‘De Plantage 
Weesperbuurt’ een lijst gaat laten registreren voor de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Centrum. 
Later zal worden bekeken wie er op de lijst komt. Michel van Wijk meldt dat hij overweegt zichzelf kandidaat 
te stellen voor een zetel als ‘bewust onafhankelijke kandidaat’, dit om zich af te zetten tegen de lijsten van de 
politieke partijen. Waarschijnlijk gaat zijn lijst heten: Bewoners Amsterdam Centrum (BAC). 
 

• Cartesius2: Dit agendapunt wordt vanavond niet inhoudelijk besproken. 
 

• Knip op de Amstel: Dirk-Jan Veldman meldt dat de verkeersdruk op de Amstel als gevolg van het plaatsen 
van paaltjes op de brug over de Nieuwe Keizersgracht is afgenomen, maar dat de drukte ’s middags en ’s 
avonds nog steeds groot is en op de Nieuwe Keizersgracht veel groter dan voordat de maatregel werd 
genomen. Het grote probleem is de lange wachttijd voor verkeer op de Sarphatistraat voor het stoplicht op 
de kruising met de Weesperstraat. Om die wachttijd te vermijden kiezen nog steeds te veel automobilisten 
voor de sluiproute over de Amstel. Er is een zeer chaotisch verlopen bijeenkomst met gemeenteambtenaren 
geweest, waar de gemeente de verwarring met verkeerde meetgegevens nog verder heeft vergroot. De fout 
is inmiddels met excuses gecorrigeerd en op 11 januari 2018 volgt een hoorzitting. Hij vraagt wie de 
bewoners als onafhankelijke deskundige zou kunnen bijstaan. Op die vraag komt op dit moment geen 
antwoord. 
 

• Touringcarbeleid: Voorzitter meldt dat nu definitief duidelijk is dat het verbod voor touringcars om de Anne 
Frankstraat in te rijden geldt voor beide richtingen. Bussen kunnen Artis alleen nog bereiken en weer verlaten 
over de Plantage Middenlaan (in en uit de richting Tropeninstituut). 
 
6. Rondvraag en Sluiting:  
Willem Sijthoff meldt dat de verbouwing van de Diamantbeurs prima verloopt. De oplevering door de 
aannemer staat nu gepland voor november 2018. Voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 


