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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 26 september 2016 
 
Aanwezig: 
Henk van der Westen (vz), Vera Amende, Peter Anink, Inge Blaauw, Lies Eizinga, Erik 
Hardeman, Bob Soer, Michel Snoeren, Molly Vingerhoets, Karel Warmenhoven, Anke Weber, 
Pienke Kal (not.) 
 
Afwezig mk: Jan Sluijter en Fred Sterk: de wijkagenten, Marlies Steverink 
 
 
Voorzitter opent de vergadering,  
gevolgd door een kort voorstelronde. 
 
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel 
 
Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 11 juli 2016 
Akkoord 
 
(Terug)meldingen 
Op 28 september vergadert de Raadscommissie Wonen. Zie Bestuurskalender. 
Op maandag 3 oktober is een slotbijeenkomst in Ontmoetingscentrum De Keijzer, Czaar 
Peterstraat. 
 
De Wittenberg 
Dinsdag 27 september zal Frenkie Hardonk in Eik en Linde het beroep bij de Raad van State 
(13/10) toelichten en bespreken. Zij stelt een pleidooi op, waarin de mening van de buurt-
organisaties wordt meegenomen. 
 
Sarphatistraat 
De pilot loopt, meldt Peter Anink. Hij heeft 22 september hierop gereageerd. De meting 
vindt over 2 weken plaats. De evaluatie vindt voorjaar 2017 plaats. Nicolien van Eeden is 
namens de gemeente hierbij betrokken.  
Problemen zijn dat bij het Alexanderplein sprake is van een gewijzigde situatie, dat zich op 
het Weesperplein filevorming voordoet, dat in de Pancrasstraat het parkeren van scooters 
een probleem vormt en dat men ook in de Plantage Kerklaan de fiets niet meer kwijt kan. 
Dit alles vanwege het toegenomen aantal studenten en de stroom bezoekers. 
Michel Soeren meldt dat de situatie in de Pancrasstraat al verbeterd is door de inzet van 
fietscoaches van de UvA. De politie kan niet handhaven. 
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Verplaatsing tramhalte Plantage Middenlaan. 
De Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid heeft hierover gesproken op 21 september. 
Met name de opheffing van een tramhalte bij St Jacob is een heikel punt. Geen nieuws 
verder. 
 
Week van het Gebied, 3  t/m 7 oktober 
De Gemeente heeft hiervoor een uitnodiging gestuurd  “Ontdek je Buurt”. De algemene 
bijeenkomst is in de Zuiderkerk. De bijeenkomst voor de Plantage Weesperbuurt zal zijn op 
donderdag 6 oktober in het Verzetsmuseum, van 12.00 – 21.00 uur. Leden van het 
Gebiedsteam zullen aanwezig zijn om vragen van buurtbewoners te beantwoorden. 
 
Sint Jacob 
Vanwege de aanwezigheid van vleermuizen, die beschermd zijn, zullen de werkzaamheden 
pas begin 2017 plaatsvinden. De tramhalte is (tijdelijk) opgeheven. 
 
Marokkaans Cultureel Centrum, Plantage Middenlaan 
Dit zal 12 december a.s. worden geopend. Verder is hierover niets bekend. Het centrum 
schijnt eigendom van de koning van Marokko te zijn. Mogelijk wordt er een Koranschool in 
gevestigd. 
Erik Hardeman is van plan hierover in de buurtkrant BO1018 een artikeltje te schijven. 
 
HoHobus 
In de bij de vergaderstukken gevoegde brief is de stand van zaken verwoord. 
De brief is gestuurd aan Nicky Heynen, lid gebiedsteam Centrum-Oost. In haar antwoord 
staat vermeld dat de halteerplaats in de Anne Frankstraat zal worden verplaatst naar Artis. 
Dit was de beginsituatie, hetgeen wil zeggen dat de bussen weer door de Plantage Doklaan 
zullen rijden. 
Besloten wordt de gemeente wederom van de bezwaren tegen deze gang van zaken op de 
hoogte te stellen en aan te dringen op het gebruik van elektrische bussen. 
 
Buurtkranten 
Op het Stadhuis is een bijeenkomst geweest onder leiding van Roeland Rengelink, waarvoor 
alle Buurtkranten van de stad Amsterdam waren uitgenodigd. Zes organisaties waren 
aanwezig.  Vera Amende is aanwezig geweest voor BO1018, dat een goede indruk maakte op 
de bijeenkomst. Verder bleek er niet veel nieuws te melden te zijn. Later werd bekend dat 
deze bijeenkomst in het algemeen gerelateerd zou zijn aan komende bezuinigingen op 
Buurtkranten. Maar voor 2017 zou de subsidie gegarandeerd te zijn. Roeland Lagendijk zal 
nu een notitie schrijven. 
Karel Warmenhoven meent dat wanneer de Buurtkranten moeten verzelfstandigen de  
Eilanders al te kennen hebben gegeven dat ze dan een ‘glossy magazine’ willen uitgeven. 
 
Werkgroepen Kunst & Cultuur 
Anke Weber meldt dat ook de subsidie voor deze werkroepen voor 2017 nog wel 
gegarandeerd is, maar dat bezuinigen zullen volgen. Deze werkgroepen zullen moeten 
verzelfstandigen, dan wel samengaan. 
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Rapport Commissie Brenninkmeijer 
Het rapport van de Commissie Brenninkmeijer was bedoeld voor de Gemeenteraad. 
Alleen in de BestuursCommissie kon commentaar worden geleverd. Voor het PWO heeft het 
dus geen zin hierop te reageren.  Het is onbekend wat de consequenties zullen zijn van dit 
rapport. 
 
Van Bouwstenen naar Bouwplan (concept) 
Hoe hierop te reageren? 
Opmerkingen worden gemaakt ter aanvulling van het concept, mogelijk in te dienen als 
‘bijdragen aan het Gebiedsplan’. De route van de Ho-Ho-bus en het aandringen op 
vervanging van deze vervuilende bus door een elektrisch aangedreven bus 
 
De vraag is naar wie deze notitie wordt gestuurd. Uiteindelijk zal het aan de Gemeenteraad 
worden voorgelegd, waarschijnlijk nadat het bij het Gebiedsteam en de BestuursCommissie 
is besproken. Besloten wordt het aan alle drie toe te zenden. 
 
 
Rondvraag 
Vera Amende vraagt wat de inhoud is van het programma op 5 en 6 oktober Week van de 
Buurt. De organisatie zal een aantal dagen tevoren in de Zuiderkerk het programma voor de 
verschillende buurten bekendmaken. Karel Warmenhoven stelt voor te bellen met de 
organisatie. Hij zal dit doen voor woensdag 5 oktober. 
 
Bob Soer deelt mee dat de Weesperflat haar 50 jarig  bestaan op 17 september heeft gevierd 
met een groot feest, o.a. voor bewoners van de Weesperstraat.  Bovendien is het jaarlijkse 
buurtfeest gevierd op 24 september op een binnenplaats van een van de gebouwen aan de 
Weesperstraat, met een buurt-barbecue. Circa 40 deelnemers. 
 
Inge Blaauw is aanwezig geweest bij de opening van een tentoonstelling in de broedplaats, 
Plantage Middenlaan, boven het Shoa Museum. Dit was een eerste tentoonstelling van een 
vluchteling. Inge Blaauw heeft hen gewezen op de mogelijkheid informatie te geven via de 
Buurtkrant BO1018 en heeft een exemplaar achtergelaten. 
 
Karel Warmenhoven wijst op de onduidelijkheid betreffende de verwachting ten aanzien van 
het Holocaust/Shoa museum. Vooral buitenlanders verwachten iets vergelijkbaar met 
soortgelijke musea elders. Desgevraagd kunnen die buitenlandse bezoekers misschien beter 
worden doorverwezen naar het Verzetsmuseum of gewezen worden op de combikaart met 
het Joods Historisch Museum, de Joods Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg. 
 
 
 
 


