
Sfeerverslag verkenning Plantage 
Middenlaan 12 december 2016 

Overgenomen van de gemeentelijke website 
https://www.amsterdam.nl/projecten/plantagemiddenlaan/plantage-
middenlaan/sfeerverslag/  
 
Maandag 12 december vond van 19:30-21:30 uur in Desmet studio´s aan de 
Plantage Middenlaan een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Verkenning 
Plantage Middenlaan’. Op deze bijeenkomst waren ca. 50 buurtbewoners 
aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was de buurt te informeren over de 
verkenning en vooral te luisteren naar de ideeën en wensen van de buurt. 

 
De bijeenkomst begon met een welkomstwoord van voorzitter, Ronald Schepers. 
Vervolgens gaf Jan Paul Rocour (opdrachtgever gemeente Amsterdam) een korte 
toelichting , gevolgd door uitleg over het doel van de bijeenkomst en informatie 
over het proces van de verkenning door Hellas Schelleman (omgevingsmanager 
gemeente Amsterdam). Aanwezigen konden hierna bij verschillende panelen per 
thema hun wensen en ideeën aangeven. Ook kregen ze groene stickers mee die 
ze konden plakken bij de onderwerpen die ze het belangrijkst vinden. De 
volgende thema’s stonden centraal: 

• Verkeersveiligheid 
• Ruimte fiets & Voetganger 
• Auto & Parkeren 
• Openbaar Vervoer & Taxi, 
• Kwaliteit openbare ruimte, 
• Groen & Cultuurhistorie 
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Tijdens de avond waren ook tekenaars aanwezig die tekeningen maakten van de 
ideeën en wensen van aanwezigen. 

De opgehaalde wensen en ideeën en de tekeningen zijn vervolgens kort met 
elkaar gedeeld. Ook is een oproep gedaan om mee te denken in een 
‘bewonerscommissie’. Hier hebben 11 aanwezigen zich voor opgegeven. Na 
afloop was er nog gelegenheid om na te praten. 

Beeldverslag 
Van de avond is geen schriftelijk verslag gemaakt, maar is gekozen voor 
luisteren naar aanwezigen door het ophalen van informatie via de thema-borden 
waarop mensen hun ideeën en wensen konden plakken en schrijven. Ook zijn 
tekenaars ingezet die de ideeën van bewoners hebben uitgewerkt op tekening. 
De opgehaalde visuele informatie vindt u samen met de presentatie die deze 
avond is getoond hieronder: 

• Visualisaties van ideeën en wensen en panelen met wensen/ ideeën (PDF, 2.7 
MB) 

• Presentatie Verkenning Plantage Middenlaan (PDF, 691 kB) 
Alle inbreng wordt verzameld in een Eisen en Wensen (uitgangspunten) 
document. Dit document kunt u binnenkort op deze website vinden en dient om 
in de aankomende periode te komen tot één of meer varianten die zoveel 
mogelijk rekening houden met de ingebrachte punten. 

Als u nog punten of vragen heeft, dan kunt u die nog doorgeven 
via:plantagemiddenlaan@amsterdam.nl 
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