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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 10 september 2018 

Aanwezig: Michel van Wijk (vz), Erik Hardeman (not), Vera Amende, Peter Anink, Anton 
Arts, Inge Blaauw, Florien Boucher, Eva Crevelder, Robert Dulmers, Kasper Hermans, Dutch 
den Hollander, Sem de Jong, Pienke Kal, Lies Ros, Gooike van Slooten, Marjolein Snep, 
Michel Snoeren, Hans Soetekouw, Marlies Steverink, Roos Theuws, Dirk Jan Veldman, 
Molly Vingerhoeds, Dick Vis, Henk van der Westen, Angelique Wijnberg, Wil van Zijl (REC). 

1. Opening en Voorstelronde 

Voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststelling van de Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 11 juni 2018 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 

4. Kennismaking met Wil van Zijl, facilitymanager RoetersEiland Campus (REC, UvA) 

Wil van Zijl houdt een inleiding over de REC, een gebied van 100.000 vierkante meter met 
ongeveer 25.000 studenten en medewerkers. Naast facilitymanager met in haar takenpakket 
onder meer de schoonmaak, de afvalvoorziening en de logistiek is zij ook de contactpersoon 
voor de buurt. In die functie probeert zij met haar team de overlast van geparkeerde fietsen 
en vrachtauto’s van leveranciers tegen te gaan. Er volgt een levendige discussie over met 
name de aanpak van de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen. 

Als ‘leuk nieuwtje’ deelt Van Zijl mee dat in de ‘plint’ aan de Roetersstraat een Italiaans 
restaurant, een bakker, een fietsverhuurder, de wetswinkel * en een nog nader te selecteren 
huurder zullen worden gehuisvest. 
*  zie nagekomen bericht aan eind van het verslag 

Wie contact met Van Zijl wil opnemen kan dat het best doen via de servicedesk van de REC, 
te bereiken op servicedesk-fs@uva.nl of tel. 0205251403. 

5. Actielijst PWO 

 Invoeren 30 km. zone op het traject Sarphatistraat – Anne Frankstraat als tijdelijke 
maatregel. Het laatste nieuws is dat de beoogde invoering in oktober niet zal worden 
gehaald, maar dat de snelheidsbeperking zeker van kracht zal zijn voordat de 
verbouwing van Cartesius 2 en de nieuwbouw van Sint Jacob van start zullen gaan. 
 

 Cartesius 2. Er is nog steeds geen aannemer geselecteerd, dus het zal zeker nog 
enkele maanden duren voordat de werkzaamheden van start gaan. 
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 Knip op de Amstel. Dirk-Jan Veldman meldt dat op 16 juli tijdens een 
voorlichtingsavond voor de buurt een verkeerscirculatieplan voor de straten rondom 
de Amstel is gepresenteerd. Als dat plan doorgaat wordt sluipverkeer via de Amstel 
Oostzijde onmogelijk. Een besluit moet nog worden genomen. Tot zolang handhaven 
de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht hun bezwaar tegen de paaltjes op de 
brug over hun gracht. 
 

 Overlast WeWorks. Er is een nieuwe contactpersoon, Eva Seijs, die voortvarend 
contact met de buurt onderhoudt. Ook hier is het thema: overlast van geparkeerde 
fietsen. 
 

 Netwerk Plantage. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen een 
zestiental culturele instellingen in de buurt, die nu ook contact zoeken met 
ondernemers en buurtbewoners. Er is tot nu toe één bijeenkomst geweest met 
vertegenwoordigers van het PWO, de PWBV, de Stichting Groene Plantage (dSGP) 
en de Vrienden van de Plantage. Vz. stelt voor om vertegenwoordigers van het 
Netwerk een keer uit te nodigen op het PWO. Roos Theuws (dSGP) uit enige scepsis 
omdat niemand tijdens die eerste vergadering haar kon uitleggen wat het doel is van 
het Netwerk. Vooralsnog neemt het PWO een welwillend afwachtende houding aan. 

6. Grotere onderwerpen 

 Namenmonument. Roos Theuws meldt dat het wachten nog steeds is op het advies 
dat de bezwaarschriftencommissie gaat uitbrengen aan de gemeente Amsterdam. De 
angst is groot dat de gemeente, zodra dit advies er ligt, zal overgaan tot de kap van 
25 bomen langs de Weesperstraat. Daarom gaat dSGP een voorlopige voorziening 
aanvragen om voortijdige kap te voorkomen. 
 
Daarnaast is een aantal kunstenaars voornemens om een advertentie te plaatsen, 
waarin wordt gesteld dat de gemeente een zo substantiële financiële bijdrage aan de 
bouw van het monument zal leveren, dat het project niet meer beschouwd kan 
worden als een particulier initiatief en dus internationaal had moeten worden 
aanbesteed. 
 

 Sint Jacob. Anton Arts meldt dat de omwonenden, nu de rechtbank hun bezwaren 
terzijde heeft geschoven, hebben besloten om hun zaak voor te leggen aan de Raad 
van State. Om deze stap te bekostigen is een nieuwe ronde crowdfunding gestart. 
Vz. vraagt de vergadering toestemming om via de mailinglijst van het PWO aandacht 
voor deze crowdfundingsactie te vragen. De vergadering stemt unaniem in met 
inwilliging van dit verzoek. 
 

 Nieuw Onderwijsgebouw REC op groen plantsoen. Vz. meldt dat de UvA, ondanks de 
bezwaren van bewoners van de Sarphatistraat tegen de plannen, onlangs een 
omgevingsvergunning voor de bouw heeft aangevraagd. Michel Snoeren doet zo 
beknopt mogelijk verslag van de laatste ontwikkelingen rond het plantsoen, dat door 
de bewoners inmiddels ‘Petit Versailles’ is gedoopt. Hij heeft leden van de 
stadsdeelcommissie uitgenodigd voor een bezoek ter plekke. 
De bewoners hebben niet alleen bezwaar tegen het plan vanwege het verdwijnen van 
een stukje ‘groen’ in de stad en de dreiging van een vijftien meter hoge ‘muur’ vlak 
achter hun woningen, maar zij vrezen ook voor de verkeersdruk van een fors aantal 
extra studenten en van leveranciers die rondom het nieuwe gebouw straks nog 
nauwelijks manoeuvreerruimte zullen hebben 
 
Anton Arts vermoedt dat de bewoners met een bezwaar tegen de 
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omgevingsvergunning weinig kans van slagen hebben gezien het feit dat de UvA de 
grenzen van het vigerende bestemmingsplan respecteert. Vz. beaamt dit en legt uit 
dat dat ook de reden is dat de bewoners zich nu tot de politiek hebben gewend. 
 

 Gevolgen nieuwe GVB-dienstregeling voor bewoners Sarphatistraat. Robert Dulmers 
deelt mee dat hij sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling veel last heeft van 
tramlawaai. Dat komt door de enorme toename van het aantal trambewegingen. Dat 
zijn er nu tussen de 48 en 56 per uur. Een probleem is vooral dat op de nieuwe lijn 19 
juist de oudste, meest rumoerige trams rijden. Ook de ‘pratende’ informatiepalen op 
de haltes zijn funest voor een goede nachtrust. 
 
Vz. meldt dat hij contact heeft gezocht met het GVB over deze kwestie. Directeur Van 
Huffelen heeft positief gereageerd en op korte termijn zal een gesprek tussen haar en 
buurtbewoners plaatsvinden. 
 

 Herinrichting Plantage Middenlaan. Hans Soetekouw meldt dat aan Petra Catz en 
hemzelf als duo-voorzitters van de PWBV een definitief ontwerp is gepresenteerd, 
waarover in september met de buurt zou worden gesproken. 
Dat ontwerp is bij hen om meerdere redenen niet in goede aarde gevallen. Zij hebben 
dat per brief gemeld aan wethouder Sharon Dijksma. Met name de keuze voor 
eenrichtingsverkeer op de Plantage Middenlaan tussen Parklaan en Kerklaan viel bij 
hen in slechte aarde. Catz en Soetekouw hebben ervoor gepleit om met het hele 
project te stoppen. Als reactie hebben de ambtenaren besloten om de inspraakavond 
niet door te laten gaan en eerst met Dijksma over de bezwaren van de buurt te 
overleggen. Het wachten is nu op een reactie van de wethouder. 
 
Dick Vis complimenteert het bestuur van de PWBV met de brief, maar vraagt zich af 
hoe aan het geheel een positieve draai kan worden gegeven. “Wat willen wij zelf.” 
Erik Hardeman wijst op een eerder document van het PWO, waarin een helder 
alternatief vanuit de buurt is gepresenteerd. 
 

 Gebiedsplan 2019. Michel van Wijk vraagt of er sinds de vorige vergadering ideeën 
en suggesties zijn ontwikkeld. Hij noemt drie concrete voorstellen die hem de 
afgelopen tijd hebben bereikt, te weten de herbestrating van de Nieuwe Kerkstraat 
tussen Amstel en Weesperstraat, de invoering van een alcoholverbod op de 
Sarphatistraat rondom Albert Heijn, en het aanbrengen van fietsvakken op de stoep 
voor WeWork. 
Zijn dit ideeën om in te brengen en zijn er nog andere ideeën? Geen van de 
aanwezigen blijkt op dit moment concrete suggesties te hebben. Vz. nodigt iedereen 
uit om per mail ideeën bij hem aan te leveren. Hij zal die verwerken in een voorstel 
aan de stadsdeelcommissie dat in november aan de vergadering zal worden 
voorgelegd. 
 

 Schaduwkade. Dirk-Jan Veldman vertelt dat hij in overleg is met de Hermitage om 
aan de Schaduwkade tegenover de Nieuwe Keizersgracht drijvende tuinen aan te 
brengen om zo de overlast tegen te gaan van plezierboten die er aanleggen. Niet 
alleen treden de passagiers daardoor de gedenkstenen op de kade met voeten, maar 
bovendien wordt de zijmuur van de Hermitage door velen van hen als openbaar toilet 
gebruikt. Vrijwilligers voor dit project zijn welkom. 
 
Volgens Robert Dulmers is een van de oorzaken het ontbreken van voldoende 
openbare toiletten in de stad. Dat zou wellicht ook een idee kunnen zijn voor het 
Gebiedsplan. 
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Marlies Staverink sluit zich aan bij dit idee en meldt dat zij als vrijwilliger in de Hermitage 
veel last heeft van kapiteins van rondvaartboten die hun passagiers adviseren om 
gebruik te maken van de toiletten van het museum. 
 
 

7. Rondvraag en Sluiting: 

Vz. meldt dat hij bij de stadsdeelcommissie gaat inspreken over de Weesperstraat. 

Rond 22.15 sluit hij de vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nagekomen bericht van Wil van Zijl, REC 
 
Wetwinkel 
 
In de jaren tachtig zag een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam dat 
sommige mensen tussen wal en schip vielen. Sinds dat moment verleent de Stichting 
Wetwinkel Amsterdam, op vrijwillige basis gratis rechtshulp aan Amsterdammers en andere 
hulpzoekenenden uit Noord-Holland en omstreken. Bij de Wetwinkel werken veertien 
ambitieuze en enthousiaste rechtenstudenten. 
 
Stichting Wetwinkel Amsterdam is gespecialiseerd in het adviseren ter zake de volgende 
rechtsgebieden: 
* Huurrecht; 
* Arbeidsrecht; 
* Consumentenrecht; 
* Bestuursrecht; 
* Civiel recht (bijvoorbeeld over een contract) 
 
Elke dinsdag en donderdag is er een inloopspreekuur van 19:00 tot 20:30. 
 
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem alle relevante stukken mee, zoals een huur- 
of arbeidsovereenkomst. Op die manier kunnen ze u het beste helpen. 
Per e-mail behandelen ze geen vragen. 
Tijdens het inloopspreekuur kunt u ze ook telefonisch benaderen voor korte en simpele 
vragen. Ons telefoonnummer is 020-5254754. 
 
Stichting Wetwinkel Amsterdam Roetersstraat 23 1018 WB Amsterdam 
 


