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Voor het bestuur van de Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS      van      Peter Anink. 

Aan Jeroen Verhulst voor publikatie op de website BO 1018 (voor buurtgenoten en organisaties        
in de buurt)  en de vroegere bestuursleden van STAA : Wouter Kuipers en Willem Groot. 

Ter informatie aan de mensen van de buurtkrant ( Karel Warmenhoven), Buurtorganisatie 1018                  
(Andre Agterop, Henk van de Westen),  Sociaal Wijkteam ( Anke Weber) en  de  andere vaste 
deelnemers aan het woensdagochtend buurtspreekuur (Marlies, Michiel ,Vera, Pienke,Inge). 

Al sinds 2008 werk ik voor  rapportages met een struktuur gebaseerd op het  projecten overzicht bij 
start in 2006 van STAA als buurtorganisatie voor de Plantage Weesperbuurt, deel van Centrum Oost.  

1. De Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS (STAA) is nu in 2015 aktief op beperkte schaal. 

Peter houdt door deelname aan buurtspreekuur en PWO de STAA prioriteiten in de gaten. 
Zijn overleg gaat via E-mails, het woensdagochtend BSU en website BO1018.   

Met enige moeite lukt het mij mijn buurt aktiviteiten te beperken en aan anderen over te 
laten. Hoewel ik nog wel meedoe ben ik geen PWO voorzitter meer. Karel Waremhoven 
gaat in mei zijn voorzitterstaak overdragen aan Henk van der Westen, die samen met 
Marlies en Pienke en met hulp van Anke het Plantage Weesperbuurt Overleg gaat leiden. 
 
Ook dit kwartaal veroorzaakte met de bouw/sloopprojecten van UVA/HVA en Spinozahotel 
veel overlast (fietsen, verkeersrisico’s en parkeerproblemen) met  protesten van 
omwonenden (Parool,E-mails, klachtenmeldingen ) in de Sarphatistraat en Roetersstraat. 
De buurt was  betrokken bij de berichten over shortstay bestemming van de Wittenberg. 
 
Voor mij als STAA voorzitter staat centraal hoe de Gemeente Amsterdam in het kader van 
gebiedsgericht werken voor de bewoners en belanghebbenden van ons gebied de open-bare 
voorzieningen verzorgt en de uitvoering ervan regelt. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
Is daar een wat duidelijker beleid in, ook door de Bestuurscommissie Amsterdam centrum. 
 

               Met hulp van de buurtvisie Centrum Oost en het jaarplan 2014 hebben ambtenaren van het  
               stadsdeel Amsterdam centrum bezig  het concept van 25 pagina’s voor jaarplan 2015, dat    
               op 13-10-14 in het Voortgangsoverleg Plantage Weesperbuurt  met ons besproken.  
               Met de andere jaarplannen is dit door de Gemeente Amsterdam aanvaard met focuspunten. 
               Op 16 december 2014 is het jaarplan van 27 pagina’s vastgesteld door de bestuurs  -   
               commissie Amsterdam Centrum en wordt nu uitgevoerd en met ons besproken 13-4-15. 
 
               Ter voorbereiding van het jaarplan 2016 zijn de gebiedskoordinator en zijn team bezig met    
               een gebiedsanalyse,  een online buurtenquete en buurtgesprek bij DeSmet op 20 mei 2015.  
                                        

Op de STAA kwartaal rapportages was geen kommentaar. Dus gaat Peter zo elk kwartaal 
door, echter zonder opsomming van al  de buurtaktiviteiten en bijeenkomsten. 
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1. De Plantage Weesper Buurt 
 
De buurtkrant Plantage Weesperbuurt  komt al meer dan 50 jaar uit met artikelen over de 
buurt  en wordt verspreid in de hele buurt en is beschikbaar online via BO1018.Deze krant is 
met  de Eilander samengevoegd in buurtkrant 1018 De Eilander & Plantage Weesperbuurt. 
 
Het wekelijks buurtspreekuur(BSU) op woensdagochtend 11/12 is verplaatst van het (drukke) 
Crea –cafe  naar Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan . Die bijeenkomst  wordt actief 
gebruikt voor het wekelijks overleg  tussen vaste deelnemers/organisaties en buurtgenoten.                                                                                                       
 
Via het BSU kunnen knelpunten aangepakt worden met  medewerkers van het Sociale 
Wijkteam, van Omgevings management Amsterdam Centrum Oost,  de UVA/HVA  en de 
buurtregisseurs politie Fred Sterk (Weesper buurt ) en Jan Sluijter (Plantagebuurt).   
Daar worden ook de agendapunten voorbereid voor het Plantage Weesperbuurt Overleg. 
 
Omgevingsmanagement van Amsterdam Centrum heeft voor dit spreekuur in het jaarplan 
2015  een  budget ingeruimd van max. 500E . Dezelfde ruimte is er voor het PWO- het 
Plantage Weesperbuurt Overleg. Deze buurtbudgetten worden beheerd door Marlies 
Steverink in samenwerking met Karel Warmenhoven. 
 
In de Plantage-Weesperbuurt werkt Stadsdorp Oost olv Leon Deben vanuit Eik en Linde. 
De Ouderensocieteit de SOOP heeft kursusaktiviteiten en een bar/ ont moetings ruimte.   
Daar werk ik mee aan de tuin  in de Nieuwe Kerkstraat en speel ik bridge. 
 
Bij de diskussie over het Namenmonument in het Wertheimpark is vorig jaar duidelijk 
geworden hoe er sprake is van aktieve burgerparticipatie in onze buurt. Dat ging  zowel 
rechtstreeks via E-mails ,Inspreken bij de Bestuurscommissie en media als via organisaties. 
Het valt niet te verwachten dat Amsterdam zo een monument in ons gebied ontwikkelt. 
Zo ligt er nu het verzet tegen de shortstay bestemming voor een deel van de Wittenberg. 
                                                                                                                             
Opvolging Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad(WCOB) dat in 2014 is opgeheven:                                                                                                     
Het dienstencentrum van het Wijkcentrum OB aan de Roetersstraat ,  waar wij  
jaren vergaderden is vorig jaar opgeheven. Na gebruik door de  PvdA huurt Skork. 
 
De Stichting Wijkgericht Werken neemt samen met de Stichting IJsterk Actief Burgerschap & 
Participatie sommige activiteiten over van het WCOB, maar wij vragen ons af hoe. 
Personeelsleden(Anke Weber)  werken vanuit  het Sociaal Wijkteam van Ijsterk/ CentraM.  
Pim van Galen kan zijn nuttig werk voor de  PWO  vergaderingen en buurt spreekuur niet 
voortzetten en werkt nu voor het gebied West. We hebben met spijt afscheid genomen.                                                                                                         
   
Op donderdag  9 oktober heeft het bestuur van BO1018 in de  Witte Boei de  plannen  
gepresenteerd met doelstelling,werkplan en statuten. Met subsidie werd een Website 
BO1018  gelanceerd  waar de buurtorganisaties(ook STAA) gebruik van kunnen maken. 
BO 1018 zal uitgaan van werk van andere buurtorganisaties en werkgroepen  van 
buurtbewoners en gevoed worden door wensen van het Eilanden Overleg en het 
Plantage Weesperbuurt overleg  en actief actualiteiten,bijeenkomsten aankondigen.  
Aan de commissie van toezicht op dit bestuur olv Inez Brandsma sinds 15-1-2015            
nemen vanuit het PWO  deel  Karel Warmenhoven voor de Plantage Weesperbuurt 
Vereniging en Peter Anink voor de Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS.                                                                                                           
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2. Bestuurszaken van de Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS 
 
a. Peter Anink is voorzitter en  het enige bestuurslid van de Stichting zonder leden. 

Er zijn wel tientallen sympathisanten uit de buurt. 
 

b. Administratieve en financiele zaken worden zoveel mogelijk beperkt. De rekening       bij 
de ASN bank heeft een tegoed per 1-4-2015 van 140,41E.   

       Met de verhuizing van het dienstencentrum is het postadres(en archief) van onze  
       Stichting bij de KvK veranderd in mijn huisadres  : Sarphatistraat 96 hs 1018GV . 
 

c. De termijnagenda   2014 en 2015           (Voor  het  STAA overleg is niets afgesproken)                               

De PWO avonden op  maandag bij Crea zijn in 2014 geweest:   27 januari,  31 maart                             
30  april, 19 mei, 23 juni, 25 augustus , 10 november,15 december. 

Voor 2015 is de eerste van de 4 PWO maandagavonden vergaderingen geweest op                                    
9 februari 2015  in Corvershof op de Nieuwe Herengracht. Gedacht wordt aan 3  PWO Cie 

zijn in 2014 geweest op Maandagavond  14 april in Crea en 13 oktober 2014 in de Stopera 

Voor 2015 hebben wij aan de ambtenaren van het stadsdeel voorgesteld  het overleg 
Plantage Weesperbuurt te houden op het stadsdeelkantoor op 13 april 2015 met op de 
agenda voortgang jaarplan Amsterdam Centrum Oost 2015 en burgerparticipatie. 

Het tweede voortgangsoverleg PW kan dan in oktober 2015. 

4. Ontwikkeling Prioriteiten STAA                      

a. Weesperstraat/Wibautstraat en Mr Visserplein 
De herinrichting van de Wibautstraat is afgerond.   Nu zal de Weesperstraat drukker  
en vuiler worden omdat versmalling van de Weesperstraat pas na 2025 komt. 
 
Bij de Amsterdamse Begroting 2015 is het budget voor aanpak Wibautas/Weesperstraat 
teruggebracht van 6 naar 2 milijoen  en worden voor herinrichting Weesperplein alleen 
werkzaamheden aangepakt met het oog op verkeersveiligheid en groei van de 
verkeersstromen rond het Weesperplein.   De bestuurscommissie is het daar niet mee 
eens, evenals de Cie Infrastruktuur en Verkeer van de Gemeenteraad. 
                                  

b. Vernieuwing UVA-Roeterseiland –publiekvriendelijke Nieuwe Achtergracht.    
 
De Nieuwe Achtergracht is nog niet open. Er wordt gewerkt op debouwplaats bij de 
verbindings  brug en  trap voor de grote  her in te richten gebouwen C en B. 
Aan het gebouw A met schutting in de  Roetersstraat is de grootste hinder geweest. 
 
Er is redelijk overleg van de UVA Huisvesting Roeterseiland met bewonersgroepen. 
Er zijn UVA nieuwsbrieven/buurtberichten over de bouwplannen en nieuwe borden 
 

c.  Bij de  Amstelcampus worden de onderwijsgebouwen tussen de Wibautstraat en 
Weesperzijde door de HVA gebruikt.  Bouw  Rhijnspoorgebouw is toch gestart. 
Aan de andere kant tegenover de Weesperbuurt  komen veel gebouwen klaar. 
In 2018 zullen hier 18.000 HBO studenten  op de Amstel Campus onderwijs krijgen.    
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5. Andere Onderwerpen STAA 
 
a. Artis uitbreiding en verkeersplan Plantage. 

Het Artisplein met ingang op de Plantage Middenlaan en vanuit het restaurant De 
Plantage is overdag open,  ook voor de buurt. Verbetering van het Wertheimpark            
en Sportpark (eventueel ook de Swift kantine) wordt verder doorgevoerd. Daarbij      
hoort vergroening van de Plantage Middenlaan  en de voorkant van Hortus. 
 

b.  GGD Valckeniersstraat  Geintegreerde Voorzieningen werken vanuit de Nieuwe 
Achtergracht,  ook voor  niet legale clienten  die  overlast geven in de buurt.    
 

c. Hotels en gebouwen aan de Weesperstraat en Sarphatistraat 
 
Amsterdam heeft de laatste jaren in het kader van toerisme en hotelbeleid veel  
hotelcapaciteit  in de binnenstad  erbij gekregen. Amsterdam wil de nota Hotelbeleid 
Binnenstad 2012-2015 herzien en grenzen stellen aan de hotels binnen de ring. 
 
In ons gebied 1018 Plantage Weesperbuurt  staan veel hoteluitbreidingen in het    
jaarplan 2015 en ook in 2016 zal er worden bijgebouwd, zoals het Spinozahotel  
met 250 kamers  aan de Sarphatistraat/Spinozastraat.                                                                 
In Metropool in de Weesperstraat worden 128 short stay  appartementen ingericht. 
Voor de Wittenberg heeft de Luktherse Diakonie short stay appartementen  
op het oog,. Erkend worden de bezwaren ertegen geuit in het PWO raadsadres. 
Nu zijn  er  anti kraakbewoners op de derde etage en tot mei verblijven er 33 
asielzoekers uit Eretria van de Smaragd. 
 
Op de oostelijke Eilanden komt een hotel op het Oostenburgereiland   400 kamers  
en bij stadswerf Oostenburg en bij Werkspoor Oostenbrug  komen ook woonplekken. 
Het Marineterrein wordt voor Amsterdam opengesteld , ook woning ontwikkeleng.  
Ook in stadsdeel Oost  komen bij aanpak van het Oosterpark en UVA gebouwen 
ruimten beschikbaar voor hotels/appartementen. Het Tropeninstuut( KIT) is in 
gebruik voor de AMS - Amsterdam Institute for Metropolitan Studies.  
  

d. Inrichting Openbare Ruimte en Gebouwen aan de Sarphatistraat 
   
De herinrichting van Prof.Tulpplein en- straat, Huddekade en de Hoge Sluisbrug  
zijn mooi uitgevoerd, evenals de stoep van  de Sarphatistraat tot Weesperplein. 
Nu nog het laatste deel van de inrichting van de Amstelkade bij Hoge Sluis en Carre. 
Aan het Binnenterrein van de Alexanderkade/Kazernestraat wordt gewerkt.   
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                5.  Nieuwe STAA prioriteit Spinozahotel . 
  
De projectontwikkelaar AEDES wil op die hoek  samen met de Oostenrijkse UBM 
Realiteitenentwickelung een hotel (met de werknaam Spinozahotel) ontwikkelen  
voor Styria BV.  Dat complex wordt vanaf 2016 voor 25 jaar verhuurd  aan de Hyatt 
groep(vgl Bilderberg)  die daar een vijf sterren hotel met  ruim 200 kamers en een 
conferentiegebouw met restaurant  en sauna/fitness kan gaan exploiteren.  
 
Er is een bijeenkomst geweest in het Sarphatihuis met omwonenden over schade- 
perking. Bram Hagemeier, hun communicatiemedewerker zorgt ervoor  dat overleg 
gepleegd worden met een buurtcomite en op klachten wordt gereageerd.  
Er zijn buurtberichten verschenen. Afgelopen maanden is er veel overlast geweest. 
Nu de sloopfase achter de rug is en de funderingspalen in grond start de opbouw. 
 
Attentie Punten waren. p.m. de omgevingsvergunmning heb ik nog niet gezien. 
 a. Het behoud van de gevelwand in de Sarphatistraat 102/104 
b. De bouwput en hoe voorkomen wordt dat omliggende panden schade oplopen 
c. De te bouwen garage en ingang aan de Spinozastraat en de overlast van de bouw 
d. De achterzijde van het bouwblok (ramen, uitzicht omringende panden en tuinen). 
 

6. Stadsdeel Centrum/  Amsterdam Centrum Oost 
 
a. Bestuur en beleid.  

De digitale informatie van  Amsterdam en de (stads) deelgebieden  wordt  beter.  
De Plantage- Weesperbuurt en de Kadijken vormen samen met de Oostelijke 
Eilanden ( postcodegebied 1018 ) voorlopig  Amsterdam Centrum  Oost. 
 
Er zijn binnen de organisatie Amsterdam Centrum  5 gebieden met als opgave de 
leefbaarheid van de binnenstad te vergroten met interactie met bewoners en 
ondernemers. Onder de dienstverlening vallen toezicht en handhaving, schoon                
en heel  en bedrijfsvoering maar ook leefbaar, sociaal en veilig. 
In het kader van gebiedsgericht werken hebben wij veel te maken met het team 
van omgevingsmanagement Amsterdam-Centrum Oost olv Roeland Lagendijk. 
 
De bijeenkomsten van de bestuurscommissie Amsterdam Centrum worden gehouden op 
Dinsdagavond. Er is digitale rapportage Raad in Beeld over  de  Commissievergaderingen. 
Het bestuur wordt weer gevoerd door Boudewijn Oranje, Jeanine van Pinxteren en 
Roeland Regelink met als uitgangsprogramma  het bestuursakkoord van 4 april 2014. 
Middelen voor het bestuur zijn afhankelijk van het Gemeentebestuur Amsterdam. 
De financiele Afspraken zijn vastgelegd in Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 2013-
2016 van ca 15 miljoen E.  Voor de Weesperbuurt (vooral aan de Amstel) en de 
Plantagebuurt  rond Artis zal er niet meer dan jaarlijks een miljoen te besteden zijn.                                              

7.    Overig 
a. Veiligheid en overlast wordt behandeld bij het buurtspreekuur en PWO. 
b. Luchtkwaliteit Amsterdam moet op gemeentelijk niveau bewaakt blijven.  
c. Valckeniersoverleg / GGD  Er is er beperkt overlast van verslaafden voor de buurt.  

De Ambulancedienst van de GGD (met overlast)  in de Valckeniersstraat is weg. 
Wat komt er terug in de hele grote garage/ werkplaats. UVA Fietsenstalling ? 
 
Peter Anink       Eerste Kwartaalrapportage 2015 STAA         8 april 2015 



 
8. Toekomst van het bestuur in Amsterdam: 
 
a. De landelijke verkiezingen van 12 september 2012 hebben opgeleverd dat VVD/PvdA 

met hulp van andere partijen en akkoorden het land  door 2013-2016  loodsen. 
 
     De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben het Stadsbestuur van   
      Amsterdam bepaald  Uiteindelijk is half juni  het nieuw gemeentebestuur gevormd     
      met naast Burgemeester Van der Laan en de teruggekomen VVD wethouder  
      van der Burg 7 nieuwe wethouders. De PvdA en Groen Links zitten niet in de Raad. 
      D’66 wethouder Kasja Ollongren Loco burgemeester behandelt Economische Zaken,  
      Haven Schiphol,kunst/cultuur  en Monumentenzaken en is ook verantwoordelijk voor    
      stadsdeel centrum. SP wethouder Laurens Ivens heeft Bouwen,Wonen,Wijkaanpak. 
 
      Voor ons is het van belang dat de Bestuurscommissie Amsterdam Centrum 13 leden 
      goed funktioneert en zo binnen de oa financiele en bestuurlijke ruimte onderhandelt  
      met  betreffende wethouder in het Gemeentebestuur met hulp van het jaarplan. 
 
b. Amsterdam-Centrum - Bestuurscommissie 

Op 4 april hebben D’66, Groen Links en PvdA een akkoord gesloten over de 
de bestuurscommissie Centrum en een Dagelijks Bestuur benoemd bestaande 
 uit Boudewijn Oranje ( voorzitter en gemeentelijke taken), Roeland Rengelink 
(Financien/Subsidies) en   Jeanine van Pinxteren(oa Openbare Ruimte) 

          
Peter Anink       voorzitter Stichting Tussen AMSTEL en ARTIS         4 januari 2015 

 


