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Concept Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 18 september 2017  
 
Aanwezig: Henk van der Westen (vz), Erik Hardeman (not), Vera Amende, Peter Anink, Inge Blaauw, 
Michel Snoeren, Hans Soetekouw, Marlies Steverink, Angelique Wijnberg, Erik van der Jagt, Eric 
Matser, Dirk Jan Veldman, Molly Vingerhoets, en Michel van Wijk. 
Afwezig mk: Anne van den Eijnden, Petra Catz, Hans van Rooijen en Pienke Kal. 
 
1. Voorzitter opent de vergadering  
 
2. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 12 juni 2017  
Dit wordt onder dankzegging goedgekeurd  
 
3. Vaststelling van de agenda  
 
De volgorde van de te behandelen terugmeldingen wordt aangepast vanwege de aanwezigheid van 
enkele bezoekers die speciaal voor één onderwerp zijn gekomen.   
  
4. (Terug)Meldingen 
 
- Sint Jacob: Voorzitter vat kort samen wat in de bestuurscommissie op 12 september over dit 
onderwerp is gezegd. De facto volgt deze commissie het advies van de welstandscommissie, die 
ingestemd heeft met het nu voorliggende nieuwbouwplan, waarmee de 160 indieners van 
zienswijzen, waaronder het PWO, dus nul op het rekest hebben gekregen.  

Daarnaast blijkt het bestemmingsplan het niet mogelijk te maken om de te bouwen appartementen 
exclusief te reserveren voor senioren en de commerciële ruimtes exclusief voor zorggebonden 
aanbieders. De enige concessie aan de bezwaren van buurtbewoners is de toezegging dat er nader 
onderzoek zal worden gedaan naar de meest geschikte plek voor de uitgang van de geplande 
parkeergarage. Gedacht wordt nu bijvoorbeeld aan een uitgang op de hoek van Plantage Midden-
laan en Plantage Lepellaan in plaats van aan de Plantage Muidergracht. Hierna geeft hij het woord 
aan de vergadering. 

In de daarop volgende discussie wordt vergeefs gezocht naar mogelijkheden om nog een keer 
bezwaar te maken tegen de omstreden onderdelen van het plan. Het meest kansrijk lijkt misschien 
nog een bezwaar tegen de eventuele komst van horeca in de commerciële ruimtes. Voorzitter zegt 
toe contact op te zullen nemen met de bewonersgroep rond Marjolijn Swart om te peilen of daar 
plannen zijn om deze of andere zaken aan de orde te stellen. Zo ja, dan zal het PWO een bezwaar-
schrift van de bewoners ondersteunen. 

 

- Namenmonument: Eric Matser, voorzitter van het comité Niet Hier, kondigt aan dat zijn comité 
van plan is om naar de rechter te stappen en desnoods door te gaan tot aan de Raad van State om 
bezwaar te maken tegen de manier waarop de inspraakprocedure door de gemeente is 
georganiseerd. Zijn bezwaar geldt niet het monument als zodanig, maar de plek langs de 
Weesperstraat, die naar zijn mening volstrekt ongeschikt is. Hij pleit voor plaatsing op een strook 
braakliggend terrein op het Jonas Daniël Meijerplein langs de Nieuwe Herengracht.  
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Hij vraagt of het PWO in dezen nog van plan is om bezwaar te maken. Voorzitter maakt duidelijk dat 
het wachten is op de omgevingsvergunning die nog ter inzage moet komen, maar dat het PWO die 
serieus zal bestuderen. Vooralsnog wacht het PWO af wat de verdere plannen van zijn comité zijn. 
Afgesproken wordt dat de heer Matser het PWO op de hoogte houdt van door hem te zetten 
stappen en andersom. 
 
- Plantage Middenlaan: Voorzitter zet de stand van zaken uiteen. Het tijdens de vorige PWO-
vergadering door de projectgroep gepresenteerde plan (met onder meer de invoering van 
eenrichtingsverkeer in de PML) zal ondanks de bezwaren van bewoners en van het PWO worden 
uitgevoerd. Het zal tijdens een volgende bewonersbijeenkomst nog een laatste maal worden 
gepresenteerd en toegelicht. Opnieuw hebben de bewoners dus geen gehoor gevonden. Petra Catz 
heeft een mail gestuurd, waarin zij zich afvraagt of het PWO niet nog voor de bewonersbijeenkomst 
van zich moet laten horen.  
Maar een probleem is dat er op dit moment geen nieuwe argumenten kunnen worden aangevoerd, 
waardoor een bezwaar van het PWO op voorhand kansloos lijkt. Kennelijk wegen andere belangen 
dan die van de bewoners zwaarder. En die belangen zijn soms tegengesteld aan die van de 
bewoners. De vergadering hoopt wel dat tijdens de genoemde bewonersbijeenkomst niet alleen de 
ambtenaren van de projectgroep acte de présence zullen geven, maar dat ook de verantwoordelijke 
wethouder aanwezig zal zijn om de vraag te beantwoorden waarom er geen gehoor gegeven kon 
worden aan de wensen van de bewoners.  
 
- Knip op de Amstel: Woordvoerder Dirk Jan Veldman van een groep bewoners van de Nieuwe 
Keizersgracht legt kort uit dat de bewoners bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van de 
gemeente om een uitneembare paal te plaatsen op de brug langs de Amstel over de Nieuwe 
Keizersgracht. Doel is het terugdringen van het sluipverkeer over de Amstel, maar de bewoners 
vrezen dat het verkeer, in plaats van voor een heel andere route te kiezen, straks voor de ‘brug met 
paal’ rechtsaf zal slaan, de smalle Nieuwe Keizersgracht op. De bezwaren van de bewoners hebben 
ervoor gezorgd dat het besluit is opgeschort en dat er, uitsluitend voor hen, medio oktober een 
hoorzitting komt. In afwachting daarvan wordt nu geen verdere actie ondernomen. Op een vraag 
van een der aanwezigen zegt Veldman toe niet te zullen pleiten voor verplaatsing van het probleem 
en dus van de paal naar de brug over de Nieuwe Prinsengracht. Dat zou weinig solidair zijn met de 
bewoners van die gracht en bovendien het probleem alleen maar verplaatsen en niet oplossen. 
 
- Overige terugmeldingen: De punten ‘Gebiedsplan 2018’, ‘Bouwactiviteiten’, ‘Spillenproject’ en 
‘Stad in Balans’ leiden vanavond niet tot discussie. 
 
5. Bestuurlijk Stelsel en Burgerparticipatie  
 
Erik Hardeman heeft op persoonlijke titel een notitie opgesteld met als hoofdonderwerpen de 
organisatie van de bewonersparticipatie in de Plantage Weesperbuurt en de vraag in hoeverre de 
bewonersorganisatie(s) ervoor zou(den) moeten kiezen om een vertegenwoordiger te laten 
deelnemen aan de verkiezingen voor een plaats in de nieuw in te stellen stadsdeelraden. Nadat de 
notitie is uitgedeeld volgt een korte leespauze. 
Omdat het eerste onderwerp in de notitie vooral informatief van aard is, suggereert de opsteller van 
de notitie dat het vanavond zou moeten gaan over de vraag hoe de aanwezigen denken over 
deelname aan de nieuwe bestuursstructuur van het stadsdeel. Hij spreekt in dit verband over een 
peiling. Uit de hierop volgende discussie blijkt vooral dat er nog veel vragen leven over het nieuwe 
stelsel, zoals de vraag wat de taken en bevoegdheden van de nieuwe stadsdeelraad worden en wat 
straks van de raadsleden gevraagd gaat worden.  
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Niettemin of juist daarom stelt voorzitter voor om over te gaan tot de door Hardeman gevraagde 
peiling, zodat duidelijk wordt of het PWO eigenlijk wel mee wil doen aan het nieuwe stelsel en dan 
mogelijk zelf een kandidaat wil stellen. Desnoods kan dat een van de huidige leden van de 
bestuurscommissie zijn, wier functie na maart ophoudt te bestaan. Als die peiling op één 
onthouding na unaniem positief blijkt, sluit de voorzitter de discussie met de opmerking dat die op 
de geplande bijeenkomst van de BO1018 over het bestuurlijk stelsel dus voortgezet kan en zal 
worden. 
 
6. Rondvraag 
 
- Voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om nog twee aangehouden mededelingen te doen: 
- Ook de gemeente zelf organiseert drie bijeenkomsten over burgerparticipatie, die plaats vinden op 
dinsdag 19 september, maandag 16 oktober en maandag 13 november. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden met s.mendoza@amsterdam.nl  
- Er is informatie van de UvA binnengekomen en voor belangstellenden beschikbaar over de 
afronding van de bouwactiviteiten op het Roeterseiland. 
 
- In verband met de sluiting van bakkerij Rood vraagt Michel van Wijk, of de Plantage Kerklaan niet, 
net als de Utrechtsestraat en de Haarlemmerstraat, een gebiedsmanager kent die zich actief inzet 
om te zorgen dat een leegkomend winkelpand een bij de buurt passende nieuwe bestemming krijgt. 
Voorzitter legt uit dat zo iemand hier niet bestaat en dat dat mede komt omdat deze buurt geen 
ondernemersvereniging heeft. 
 
- Inge Blaauw vraagt aandacht voor de dreigende kap van negen bomen langs de Sarphatistraat 
tegenover de Oranje Nassaukazerne. Dat is volgens de gemeente nodig in verband met werkzaam-
heden ter versteviging van de kade. De vraag is of dat werk niet kan worden verricht vanaf het 
water. Blaauw en medebewoners ondernemen actie. 
 
- Eric Matser vraagt nogmaals of het PWO ten aanzien van het Namenmonument overweegt actie te 
ondernemen. Voorzitter herhaalt zijn toezegging dat dat zeker zal gebeuren als de omgevings-
vergunning daar aanleiding toe geeft. 
 
- Marlies Steverink vraagt (opnieuw) aandacht voor het parkeerprobleem van scooters en motoren 
op de stoep van de Roetersstraat tegenover de UvA. Blijkens de informatie van de UvA heeft dat 
(ook) daar de aandacht. 
 
- Peter Anink wijst de vergadering op het zojuist verschenen jaarverslag van de STAA. Het is in te 
zien op de website van BO 1018. 
 
- Michel Snoeren is verbaasd over het feit dat de renovatie van de Mauritskade in gang is gezet 
zonder bijpassende maatregelen voor het verkeer in de Sarphatistraat. 
 
7. Sluiting 
 
Voorzitter sluit de rondvraag en daarmee de vergadering rond 22.15 uur.  
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