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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) 8 februari 2016 in Eik en Linde 
 
Aanwezig 
Henk van der Westen (vz), Peter Anink, Richard Rijkschroeff, Arjen van Mierlo, Anne van den 
Eijnden (UvA), Marlies Steverink, Anke Weber, Katusha Sol (Placemakers), Lucas Keuss, Lies 
van Eizenga, Els Wenselaar (ged.), Pienke Kal (verslag) 
 
Afwezig mk 
Jan Sluijter (wijkagent), Fred Sterk (wijkagent, ziek), Michel Snoeren, Karel Warmenhoven, 
Trilce Navarette, Vera Amende, Inge Blaauw 
 
1. Opening en Voorstelronde 
Daar er een aantal nieuwe deelnemers aan het PWO aanwezig zijn begint voorzitter met hen 
welkom te heten en hen de gelegenheid te geven toe te lichten welke punten zij willen 
inbrengen in de vergadering. 
- Richard Rijkschroeff: hop-on-hop-off bus  
- Anne van den Eijnden is de opvolger van Carin Bosboom als omgevingsmanager van de 

UvA en HvA 
- Lucas Keuss (en Liesbeth de Ruijter) vertegenwoordiger van de nieuw opgerichte 

Stichting Onze Plantage, opgericht in verband met de locatie van het Hildo Krop atelier 
en de nieuwbouw St Jacob 

- Katusha Sol, vertegenwoordiger van Placemakers 
- Arjen van Mierlo (en Silla Scheepens) , vertegenwoordiger van de buurtgroep 

Weesperplein/Valckeniersstraat/Roetersstraat 
 

Vervolgens geeft Vz Els Wenselaar vooraf het woord mbt De Wittenberg. Zij geeft een 
toelichting op het Kort Geding, dat zal plaatsvinden op 11  februari. Dit  betreft protest tegen 
de plannen van de Lutherse Diaconie tot het alvast ‘verbouwen’ van de Wittenberg tot een 
short-stay locatie.  
Probleempunten voor de buurt zijn het onttrekken van betaalbare (senioren) woningen aan 
de buurt en het aantrekken van toeristen, die geen binding met de buurt hebben. Een ieder 
die hiertoe gelegenheid heeft wordt opgeroepen aanwezig te zijn bij dit Kort Geding in de 
Arrondissement rechtbank, Parnassus weg, en zijn handtekening te zetten.  
De verdere agenda wordt daarna in volgorde afgewerkt van de inbreng en de beschikbare 
tijd van met name de nieuwe deelnemers, die uiteindelijk allemaal tot het eind blijven. 
 
2. Verslag PWO van 7 december 2015 
Dit wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
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3. Mededelingen 

 
Op woensdag 24 februari vindt de al eerder aangekondigde themamiddag Mobiliteit plaats 
in het Verzetsmuseum (14-18.00 uur). Informatie flyers hierover zullen in de buurt worden 
verspreid. Anke Weber (IJsterk) ligt toe dat een fotopresentatie wordt gemaakt van 
‘moeilijke’ plekken in de buurt, waarop Roeland Lagendijk zal reageren met het oog op het 
streven naar een “age friendly city”. De themamiddag wordt georganiseerd door IJsterk, 
Centram, Stadsdorp Centrum Oost, de gemeente Amsterdam, Sciandri. 
Vervolgens deelt Anke Weber mee dat IJsterk haar activiteiten zal inkrimpen door het  
afstoten van sociale activiteiten. Kinderactiviteiten blijven behouden. Verdere informatie 
daarover is te vinden op de website van IJsterk.  
 
Op 16 februari (19.30) is er een gezamenlijke bijeenkomst van de  Stadsdelen Centrum Oost 
en Oost “Duurzaamheid Weesperplein” in het gebouw We Work, Weesperpstraat 61. 
Aandacht zal zijn voor The Knowledge Mile en Vergroening van m.n. het Weesperplein, de 
Weesperstraat en Wibautstraat (Gezonde Stad). 
 
4.  Verdere Agendapunten en Initiatieven 
 
St Jacob. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.  
Op 4 februari was Gerben Kossen (gebiedsmakelaar) bij een bouwbespreking met de project 
ontwikkelaar. Lucas Keuss (Stichting de Plantage) vraagt in dit verband naar het 
bestemmingsplan. 
 
Stichting Onze Plantage is nieuw opgericht met als doel de ontwikkelingen met betrekking 
tot de plaats van het Hildo Krop Atelier (onlangs afgebroken) en de bouw van het nieuwe St 
Jacob kritisch te volgen ten behoeve van de omwonenden. 
 
UvA + HvA 
De HvA wordt met nog 1 gebouw uitgebreid, aan de Mauritskade. 
Voor de UvA wordt eveneens nog 1 gebouw gebruiksklaar gemaakt. Dit gebouw voor 
Rechtsgeleerdheid aan de Roetersstraat staat nu nog leeg. Een nieuwe aannemer wil het 
gebouw voor 1 juni gereed hebben.  
Verdere inrichting van de campus zal nu prioriteit krijgen. Het aantal studenten, zowel van 
de HvA als van de UvA zal verder toenemen, met alle problemen van dien, zoals het 
fietsparkeren. Vanuit de buurt wordt ook aangedrongen op het verbeteren van de situatie in 
de Roetersstraat (fietsen, terrassen). 
Anke Weber vraagt of bekend is hoeveel studenten wonen in de Plantage Weesperbuurt. 
Dat is niet bekend maar kan op basis van heel recente gegevens voor dit postcodegebied 
worden ‘uitgefilterd’. 
 
De Stichting Onze Plantage heeft haar protest met name tot het bestuurscommissie 
Centrum Oost gericht, door o.m. in te spreken tijdens een raadsvergadering. Het gaat hierbij 
om protest tegen de nieuwe hoogbouw op de plaats van het voormalige Hildo Krop atelier 
en de overlast bij afbraak en bouw van het nieuwe St Jacob. 
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Placemakers (www.placemakers.nl) . De vertegenwoordiger van deze onderzoek, advies- en 
ontwerpstudio vertelt over de achtergrond en doelstelling. Placemakers zijn 6 jaar geleden 
opgericht. Projecten die zij hebben uitgevoerd zijn bv “buurtcamping” in het Oosterpark, 
‘aankleding’ van de metrostations Weesperplein en Waterlooplein. 
 
Buurtgroep Weesperplein (Valckeniersstraat/Roetersstraat) heeft als voornaamste doel de 
cohesie in de buurt te bevorderen. Bovendien willen zij de buurt verfraaien met bijvoorbeeld 
geveltuintjes en andere vergroeningsprojecten. Tot verfraaiing hoort bv ook het probleem 
van de vuilnisbakken aanpakken. 
 
Richard Rijkschroeff attendeert op de vele klachten onder andere over luchtvervuiling (CO2 
uitstoot) bij de Anne Frankflat, waar de Hop On Hop Off bussen passagiers (toeristen) 
afzetten en opnemen. Algemener kan worden geconstateerd dat de drukte van auto’s en 
bussen in de Plantagebuurt sterk toeneemt. Dit komt mede doordat de parkeergelegenheid 
van Artis onvoldoende is. Geld voor een oplossing lijkt er niet te zijn. 
 
Opgemerkt wordt dat een mogelijkheid om weerbaarder te zijn is om kleine groepen te 
vormen rondom een thema/probleem. De groepen kunnen per buurt worden gevormd. 
Het PWO is dan de gelegenheid om voortgang en resultaten in te brengen en te bespreken. 
In gesprek met de gebiedsbeheerder Roeland Lagendijk kunnen deze punten bij het 
Stadsdeel Centrum Oost worden ingebracht. 
 
Voorzitter memoreert het laatste gesprek van de PWO vertegenwoordiging (Henk van der 
Westen, Karel Warmenhoven, Marlies Steverink, Pienke Kal) met gebiedscoördinator 
Roeland Lagendijk en Elise Kleisen (gebiedsmedewerker sociaal), dd 4 februari jl. 
R. Lagendijk juicht het Buurtspreekuur toe en steunt dit wekelijkse overleg ook financieel. 
Het halfjaarlijkse Voortgangsoverleg acht hij niet zinvol, maar er wordt wel gedacht en 
gewerkt aan een tweemaandelijks Voortgangsbulletin. 
Wel zal Ruben Groen (gebiedsmedewerker openbare ruimte) eens per maand in het 
Buurtspreekuur toelichting geven op activiteiten van stadsdeel Centrum-Oost in de buurt.   
 
Tenslotte voegt Frenkie Hardonk zich bij de vergadering met informatie over de rechtszaak 
over de onttrekkingsvergunning van De Wittenberg, op 31 maart en eerder op 11 feb. Het 
Kort Geding betreffende de sloop (asbest) en parkeerplaatsen van de Wittenberg. 
Zij vraagt om steun uit de buurt. 
 
De voorzitter rondt de vergadering om ca 22.00 uur af met de rondvraag. Nogmaals wordt 
uitgesproken dat het belangrijk is dat ‘buurtgroepen’ actief zijn in het formuleren van 
problemen, knelpunten en voorstellen voor oplossingen. “Krachten bundelen”! 

http://www.placemakers.nl/

