
Aan de Gemeenteraad van Amsterdam en Bestuurscommissie Amsterdam-Centrum 

 

Raadsadres “” de Plantage Weesperbuurt in Balans”” 

 

Op 10/11 juni zal de Gemeenteraad instemmen met de Gebiedsagenda’s 2014-2019  met      
Centrum-Oost  dat de Plantage Weesperbuurt omvat als eerste gebied. Dan wordt ook de 
bestuursopdracht Ruimte voor de Stad, ontwikkelingsvisie 2025 vastgesteld. 

Voor het gebied Centrum Oost zal de uitvoering liggen bij RVE (Resultaat Verantwoordelijke 
Eenheden) en begeleid worden door de Bestuurscommissie van Amsterdam  Centrum.  

Het Gemeentebestuur  geeft in nota’s  over duurzaamheid, mobiliteit en bouwen/wonen aan hoe.    
In Het startdocument “ Stad in Balans” staan uitgangspunten voor het beleid van Amsterdam. 

Medewerkers van de gebiedspool/omgevingsmanagement Centrum zijn bezig om een concept 
jaarplan 2016 voor het oostelijk gebied van het Centrum op te stellen en zullen na overleg met 
belanghebbenden dat  voorleggen aan de Bestuurscommissie  Amsterdam Centrum. 

Hoe ligt de Balans in de Plantage Weesperbuurt, postcodegebied 1018 ervoor ? 

Er is een bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad die bescherming biedt maar ook ruimte geeft voor 
initiatieven en andere mogelijkheden. Ons gebied is nagenoeg volgebouwd en het aantal bewoners 
kan niet veel groeien. Groei van inwoners en verblijvers is niet te verwachten. In het weekend is het 
een rustige buurt binnen de ring. Door de week is het druk met duizenden mensen, die fietsend of 
lopend vanaf metro, tram naar hun werk, studie gaan of er een bezoek brengen. 

Het gevaar dreigt dat het aantal personen dat  zich in het gebied verplaats de komende jaren 
aanzienlijk toeneemt. Daardoor zal de drukte op straat toenemen en spanningen veroorzaken. Als 
het aantal bezoekers (studenten en toeristen) nog verder stijgt zal in bepaalde perioden en op 
bepaalde tijden van de  dag grote drukte, met verstoringen en overbelasting dreigen en de balans 
zoek zijn. Binnenkort is dat te verwachten voor Sail en de start van het studiejaar UVA/HVA. 

Daarom vragen we aandacht van de gemeente en de bestuurscommissie Amsterdam Centrum         
bij het opstellen van het Jaarplan 2016 Centrum Oost te letten op de in de bijlage door ons 
genoemde zorgpunten en de eerste opgave van de stad in onze gebiedsagenda 2016-2019 
deelgebied Oost  “ bewaken balans tussen wonen, werken en recreeren” 

Wij dringen aan om ervoor te zorgen dat de Plantage Weesperbuurt in balans blijft. 

 

Namens de Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS                                                                  11 juni 2015 

Peter Anink Sarphatistraat 96 1018 GV, Voorzitter  

Deelnemer aan het Plantage Weesperbuurt Overleg. 

Deelnemer  Stadsdorp CO en Buurtorganisatie 1018. 

   

 



Bijlage bij het raadsadres de Plantage Weesperbuurt in Balans          ZORGPUNTEN 

 

Half  augustus 2015 komt SAIL met risico’s vanaf het water Amstel-Singelgracht 

Begin september komen er nieuwe afdelingen en duizenden extra studenten                                                  
bij UVA/HVA en zal het maandags/vrijdags erg druk/verstorend  in de buurt zijn 

ZORGPUNTEN 

Bij ons wekelijks buurtspreekuur op woensdag in Eik en Linde zijn de volgende zeventien                 
punten genoemd. Bewoners van de Plantage Weesperbuurt  maken zich daarover zorgen. 

1. Weesperstraat en voetgangers/fietsers overgangen en aantasting luchtkwaliteit 

2. .Behoud van het rustige Wertheimpark en sportaccomodaties 

3. .Fietsvriendelijke overgangen Weesperplein/Sarphatistraat(14000 dagelijks) 

4. Verkeer en zijwegen  Roetersstraat/Plantage Kerklaan 

5. Artis (garage bouw), verkeer en parkeren in de Plantagebuurt 

6. Ombouw verpleeghuizen Wittenberg, St Jacob en Amstelhoven 

7. Hotelontwikkeling(ook in Oost) ,verbouwingen en toenemend toerisme 

8. Scooters op fietspaden en parkeren van fietsen/rijdend materiaal 

9. OV en tramvoorzieningen , ook na 2018 opening Noord Zuidlijn 

10. Metro uitgangen en bij  overlast-voldoende politiecapaciteit 

11. Bij verstoring in openbare ruimten voldoende geldmiddelen 

12. Vergroening Plantage Middenlaan en de verbouwingen daar 

13. Snelle taxi’s op trambanen, vooral ’s nachts Sarphati/Roetersstraat 

14. Ontwikkeling Amstelcampus met 10.000 studenten extra 

15. Vermindering woningen voor sociale huurders 

16. Onoverzichtelijke inrichting van Weesperplein (Masterplan uitgesteld) 

17. Roeterseiland en ontwikkeling/verbouwingen UVA midden in onze buurt 

 

 

 

 

 

 

Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS    Peter Anink    11 juni 2015 


