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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 5 februari 2018  
 
Aanwezig: Henk van der Westen (vz), Erik Hardeman (not), Vera Amende, Peter Anink, Florine Boucher,  
Peter van Donselaar, Cliff van Dijk, Agnes Evers, Heidi ten Holt, Marjolein Kappers, Loes Lautenslager,  
Lies Ros, Hans van Rooijen, Michel Snoeren, Bob Soer, Marlies Steverink, Roos Theuws, Dirk Jan Veldman, 
Karel Warmenhoven, Michel van Wijk, Angelique Wijnberg. 
Afwezig mk: Petra Catz, Pienke Kal. 
 

1. Opening en Voorstelronde 
Voorzitter opent de vergadering 
 

2. Vaststelling van de Agenda  
De  agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 18 december 2017 
Dit wordt onder dankzegging goedgekeurd  
 

4. Stand van zaken. 
 
A. Sint Jacob: 
Loes Lautenslager meldt dat er op dit moment geen nieuws is. Peter Anink deelt mee dat STAA een 
bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend dat is doorgestuurd naar de rechtbank. Hij heeft ook een 
brief geschreven naar de projectleider over de inrichting van het gebouw. De crowdfundingsactie voor de 
eerste ronde heeft volgens Loes Lautenslager voldoende geld opgeleverd, maar voor een volgende fase zal 
meer geld nodig zijn.  
Op verzoek van (een van de) aanwezigen geeft de voorzitter uitleg over crowdfunding via BO1018. Die loopt 
via de penningmeester, die de gelden ontvangt en beheert. Hij gaat zo is bij deze actie afgesproken pas over 
tot uitbetaling als twee leden van de groep initiatiefnemers daarvoor opdracht geven en tekenen. Als de 
ontvangen gelden niet voldoende zijn om de kosten te dekken is niet BO1018, maar de groep initiatiefnemers 
aansprakelijk. Op de website van BO1018 staat het hele proces uitputtend beschreven. 
Michel van Wijk vraagt naar de route van de vrachtauto’s als de bouw begint. Waar komen ze vandaan en 
waar gaan ze naartoe? Over die route is bij geen van de aanwezigen iets bekend.  
 
B. Herinrichting PML: 
Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de voortgang van dit project. De toegezegde 
informatiebijeenkomst staat nu gepland voor eind februari. Zodra er meer bekend is, zullen dat nieuws en 
een eventuele uitnodiging via de mailinglist van het PWO worden verspreid.   
 
C. Verkeersnetten: 
Cliff van Dijk brengt in herinnering dat de Weesperstraat versmald zou worden als de NZ-lijn ging starten, 
maar onlangs heeft wethouder Litjens van de Weesperstraat juist een straat met kenmerk corridor-plus 
gemaakt. In januari is in de gemeenteraad echter een motie van D66, Groen Links, PvdA, SP en PvdD 
aangenomen die de wethouder dwingt om uiterlijk 1 september te komen met de resultaten van een 
onderzoek naar afwaardering tot straat met kenmerk hoofdnet. Van Dijk hoopt dat dit een reductie van 50 
procent van het verkeer (het doorgaande verkeer) met zich mee zal brengen. De wethouder gaat ook 
onderzoeken of van het kruispunt Prins Hendriklaan – IJtunnel een gelijkvloerse kruising kan worden gemaakt 
om zo de indruk weg te nemen dat het traject IJtunnel – Valkenburgerstraat – Weesperstraat een soort 
stadssnelweg is. 
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D. Namenmonument: 

Peter van Donselaar meldt dat deze week een pro forma bezwaarschrift zal worden ingediend tegen de bouw 
van het monument langs de Weesperstraat. 6 maart is de deadline voor het inhoudelijke bezwaar. De 
handtekeningenlijst met een bezwaar tegen de kapvergunning is 1540 maal getekend. De groep 
initiatiefnemers heeft ook ernstige bezwaren tegen de manier waarop de besluitvorming over de locatie in 
2016 is verlopen. Deze zaak is aanhangig gemaakt bij de gemeentelijke ombudsman. Het is nog onduidelijk of 
deze er iets mee gaat doen. Van Donselaar heeft gehoord dat burgemeester Van Aartsen met Grishaver van 
het Auschwitz Comité gaat praten. Hij heeft daarop laten weten ook graag door de burgemeester te worden 
ontvangen, maar heeft geen antwoord gekregen. Hij noemt dit onvoorstelbaar. 

Roos Theuws heeft in de commissie Algemene Zaken haar plan voor het Mr. Visserplein gepresenteerd. Een 
openbare presentatie voor de buurt is gepland voor begin maart in het Pintohuis. Later komt nog een grotere 
presentatie, ook voor politiek en pers, in de Academie voor Bouwkunst. Zij verwacht dat de gemeente het 
wel moeilijk zal krijgen om de bezwaren te ontkrachten, ook gezien de expertise op dit terrein van advocaat 
Aletta Blomberg. Een probleem is nog het geld. Van Donselaar vult aan dat de Stichting De Groene Plantage 
de opdracht heeft verleend en nu actief aan de slag is, onder meer met crowdfunding, om de financiering 
rond te krijgen. Vera Amende suggereert om een subsidie bij het stadsdeel of de gemeente aan te vragen 
voor buurtparticipatie om in ieder geval de kosten van de presentaties te dekken. 

 

5. (Door)lopende zaken  
 

• Knip op de Amstel: Dirk-Jan Veldman meldt dat het probleem met het verkeer op de Nieuwe Keizersgracht 
nog steeds groot is. Een gesprek met stadsdeelbestuurslid Jeanine van Pinxteren heeft geresulteerd in het 
voornemen om op de hoek van de Nieuwe Keizersgracht en de Weesperstraat een rechtsaf gebod te plaatsen 
in de hoop zo het sluipverkeer te ontmoedigen dat via Amstel en Nieuwe Keizersgracht naar het centrum 
probeert te komen. Hij noemt het een noodoplossing omdat in Amsterdam nu eenmaal een dogma heerst 
dat de kruising Sarphatistraat – Weesperstraat niet mag worden aangetast en dat de Weesperstraat heilig is. 

 
• Bestuurlijk Stelsel en Burgerparticipatie: 
Onder dit agendapunt vallen enkele samenhangende onderwerpen: 
a) De verkiezingen: Michel van Wijk deelt mee dat er zes lijsten van politieke partijen en zeven 

onafhankelijke groeperingen aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Centrum zullen 
deelnemen, waaronder zijn eigen lijst BAC. Hij adviseert om in ieder geval op een van de onafhankelijken 
te stemmen en uiteraard wat hem betreft op BAC.  
Voorzitter deelt mee dat het PWO niet op zoek is gegaan naar eigen kandidaten, omdat men niet 
enthousiast is over het nieuwe bestuurlijk stelsel. Daarom wordt door het PWO ook geen stemadvies 
uitgebracht. Bovendien is het voor een platform als het PWO, waarin allerlei verschillende groepen 
participeren, heel lastig om stelling te nemen. 
Peter Anink meldt dat STAA indertijd wel voor alle zekerheid een lijst had ingediend, maar uiteindelijk 
ook niet gelukkig is met het nieuwe bestuurlijk stelsel, vooral ook omdat hij vreest dat de politieke 
partijen de zetels zullen kapen, en daarom heeft afgezien van deelname aan de verkiezingen. 

b) Nieuwe bestuurlijke inrichting van stadsdeel Centrum en rol PWO. Niet duidelijk is hoe groot de 
bevoegdheden van de nieuwe stadsdeelcommissie en het stadsdeelbestuur zullen zijn. De vraag is 
volgens voorzitter waar straks de grootste kans is voor het PWO om invloed uit te oefenen. Is dat via de 
stadsdeelcommissie, het gebiedsteam of de gemeenteraad? Of kunnen we maar het best meteen naar de 
rechter stappen? 
Er wordt door verschillende aanwezigen gefilosofeerd over de vraag of het PWO wellicht effectiever zou 
kunnen zijn als stichting dan wel als vereniging. De discussie leidt niet tot een duidelijke conclusie. 

 

• Gebiedsplan: Michel Snoeren vraagt of bekend is of ook in 2019 en volgende jaren een gebiedsplan zal 
worden opgesteld. Dit is op dit moment nog niet duidelijk. 
 

• Privacy: Voorzitter meldt dat er een nieuwe wet op de privacy op komst is. Nog onduidelijk is of dit ook 
consequenties zal krijgen voor het PWO. 
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• Jonas Daniël Meijerplein: Voorzitter maakt melding van een voorstel op de website Stem van Centrum om 
het Jonas Daniël Meijerplein te vergroenen. Als dit voorstel voldoende stemmen krijgt, dan wordt dit op de 
agenda gezet van het Algemeen Bestuur en uitgebreid besproken. 
 
• Overhoopprijs: Het plan voor een alternatieve locatie voor het Namenmonument onder en een monument 
op het Mr. Visserplein is door voorzitter PWO op persoonlijke titel voorgedragen voor de Overhoopprijs. Dit 
op basis van de enthousiaste reacties op het plan, onder meer in het PWO. De prijs in ingesteld door de 
Duitse industrieel Braun en bedraagt 25.000 euro. 
 
Monument Joodse Erkentelijkheid: Voorzitter meldt dat de verplaatsing van het monument naar het 
Overloopplantsoen op dit moment wordt heroverwogen. De gemeente komt binnenkort met een alternatief 
voorstel. Daarbij zal ook het monument van Vaz Diaz worden betrokken. Dat zou verplaatst kunnen worden 
naar het Hortusplantsoen. 

 

6. Rondvraag en Sluiting: 
Bob Soer meldt dat de bewoners van het Cerescomplex aan de Weesperstraat zich hebben aangesloten bij 
een bezwaar van de huurdersvereniging van woningcorporatie De Key tegen het gevoerde beleid. Het 
bezwaar richt zich tegen de hoge huurprijzen en tegen het tekort aan sociale huurwoningen, woningen voor 
ouderen en woningen voor gezinnen. 
Peter Anink meldt dat de verbouwing van de Wittenberg heeft geleid tot schitterende appartementen. Ze zijn 
bestemd voor buitenlanders die van een week tot zes maanden in Amsterdam verblijven. De woningen zijn 
duur, maar de nieuwe tijdelijke bewoners zullen wel geld in de buurt gaan uitgeven en zo dynamiek aan de 
buurt geven. 
 
Voorzitter sluit met dank aan de aanwezigen voor hun komst en bijdrage de vergadering om 21.47 uur. 


