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Verslag Voortgangsoverleg Plantage Weesperbuurt Vereniging 
Dd maandag 12 Oktober 2015, 20.00 uur 
Plaats: Stadhuis, Plaza kamer 1388 Amsterdam 
 
Aanwezig: Henk.van der Westen (vz), Roeland Lagendijk (gebiedscoördinator Oostelijke 
Binnenstad), Ramon Bodrij (omgevingsmanager Weesperlein e.o.), Jan van Duijn (project 
manager  Wittenberg), Vera Amende, Michel Snoeren, Peter Anink, Inge Blaauw, Petra Catz, 
Anke Weber, Jitzchak Jacobsen, Karin Bosboom, Marlies Steverink, Hans Soetekouw, Pienke 
Kal (verslag) 
 
Afwezig m.k.: Karel Warmenhoven, Michel Snoeren, Cliff van Dijk, beide gebiedsregisseurs 
 
Agenda: 
1. Voorzitter opent de  vergadering en heet aanwezigen welkom. 

 
2. Mededelingen en Post: Geen, anders dan in de agenda verwerkt. 

Voorzitter stelt voor agendapunten 4 en 5 in verband met Gebiedsplan 2016 Deelgebied 
Oost te combineren. Hiervoor heeft hij ter bespreking een “Virtuele Plantage Weesper 
Buurtschouw” opgesteld. Deze wordt rondgedeeld. 
 

3. Verslag Voortgangsoverleg Plantage Weesperbuurt 13 april 2015: wordt 
goedgekeurd. 
Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 6 juli 2015: wordt goedgekeurd. 
Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 7 september 2015: Peter Anink merkt op dat 
in “Ruimte voor de Stad”de Ontwikkelings Strategie Amsterdam 2015 moet zijn 2025. 
Verder wordt het verslag goedgekeurd. 
 

4. Concept Gebiedsplan 2016 Deelgebied Oost 
Ter voorbereiding  van deze vergadering is een uitgebreide agenda opgesteld, met 8 
onderwerpen die in de buurt aandacht krijgen. (agenda punt 5). 
Voorzitter heeft ter onderbouwing van de discussie een notitie opgesteld met een 
‘Voorstel gecombineerde bespreking Agendapunten 4 en 5’ en daarbij een ‘Virtuele 
Plantage Weesper Buurtschouw-Gebiedsplan 2016 Deelgebied Oost’. Zie bijlage. 

      Voorzitter stelt voor deze Buurtschouw op papier punt voor punt door te nemen. 
 
Plantage Middenlaan/Parklaan tussen Hortus en Wertheimpark 
Groene Loper is gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat er inderdaad auto’s mogen rijden en dat 
op de hoek Nwe Herengracht en Muiderstraat uitdrukkelijk geen stremmingen mogen 
plaatsvinden. 
Wertheimpark en Namenmonument p.9/17 > wat betreft de discussie over het 
Namenmonument heeft B&W aan Ingenieursbureau Haskoning de opdracht verleend een 
aantal criteria op te stellen op basis waarvan B&W een definitief besluit kunnen nemen over 
de plaatsing van het door het Auschwitz Comité gewenste Namenmonument. 
De geplande vergroting van het Wertheimpark en uitbreiding van het Sportpark heeft hier 
NIETS mee te maken. Er zijn randvoorwaarden opgesteld met betrekking tot deze uitbreiding 
en de Gemeente is voornemens naar de buurt toe met voorstellen en schetsontwerpen te 
komen. Overlegpartner is de opdrachtgever (Ron van Gelder of Sander Smit?); niet de 
gebiedscoördinator. 
Plantage Middenlaan/Kerklaan bij Hollandsche Schouwburg en Artis 
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Mede namens de Plantage Weesperbuurt Vereniging zijn vele bezwaarschriften ingediend 
tegen het verplaatsen van tramhalte (tram 9 en 14) bij Artis. In deze kwestie heeft het College 
de regie (Verkeer, N? Openbare Ruimte). Het stadsdeel is adviserend. 
De notitie ligt nu bij dhr Litjens, die zal bepalen hoe deze kwestie zal worden behandeld, 
waarbij het kappen van bomen en het gevaar voor ouderen en kinderen op de (onbeschermde) 
smalle halteplaats de aandachtspunten zijn. 
 
Boulevard naar Artis 
In de Uitvoeringsnota Mobiliteit zijn ca 50 maatregelen genoemd die zullen worden 
uitgevoerd. Voorts worden ca 30 maatregelen overwogen om te worden genomen. 
Henk van der Westen vraagt zich af hoe dit in het Gebiedsplan komt (???) 
 
Olifantenverblijf 2016 
Overleg vindt plaats tussen Gemeente en directeur Artis. 
 
Parkeergarage > zie Gebiedsplan p.9 
Dit onderwerp blijft liggen zolang directeur Artis de financiering niet rond heeft. 
 
Roetersstraat/-eiland 
Gebiedscoördinator Carin Bosboom zal haar post verlaten en haar functie neerleggen. Het is 
de bedoeling dat de gebiedscoördinator van de HvA (Wibautstraat) haar taken mbt de UvA 
erbij gaat nemen. 
Carin Bosboom stelt dat de campus van de UvA zeker in 2017 gereed zal zijn. 
De verbouwing van gebouw A ligt momenteel stil, zodat er nu  tijd is voor een herbezinning 
op de indeling van de gebouwen; de binnenkant van de gebouwen is nog niet helemaal 
gereed. De openbare ruimte is naar voren gehaald.  De vorige aannemer is vertrokken.  Er 
gebeurt nog steeds veel, maar dit is voor de voorbijgangers aan het oog onttrokken. De 
bewegwijzering is wel verbeterd. Fiets parkeren blijft een probleem en zorg. In de planning is 
een fiets-parkeergarage opgenomen. Van de fiets-parkeerplekken die er zijn wordt veel 
gebruik gemaakt, maar het zijn er niet genoeg.  
Omdat een aantal damwanden naar boven ‘getrild’ moeten worden waarschuwt C.Bosboom 
voor een paar dagen geluidsoverlast. 
 
Boekmanschool.  
Deze heeft nu ook een omgevingsmanager aangesteld tbv de volgend jaar te bouwen extra 
lokalen. 
Roeland Lagendijk stelt dat Ramon Bodrij bij de gemeente de nieuwe Omgevingsmanager 
Weesperplein en omgeving is. Hij zal zich dus ook gaan bezighouden met de Boekmanschool. 
Ramon Bodrij zal zich behalve op de praktijk gerichte problematiek, ook het politiek 
bestuurlijke traject overnemen van Roeland Lagedijk. 
 
Sarphatistraat 
De informatie voorziening rond de bouw van het Hyatt Hotel is goed. 
 
Pilot Binnenring OV en fietscorridor (p.20 Gebiedsplan) 
De pilot (door de gemeente) begint snel en zal begin 2015 zijn afgerond. De buurt hoort dan 
meer. De pilot bij de Sarphatistraat wordt voorafgegaan door een 0-meting. 
De buurt vraagt zich af waarom voor deze plek (Sarphatistraat tussen Weesperplein en ’s 
Gravesandestraat) is gekozen, daar in dit stuk weinig auto’s rijden, behalve veel (tijdelijk) 
bouwverkeer. De auto’s rijden over de Mauritskade. Wel veel fietsers en trams. 



3 
 

 
Weesperplein en Weesperstraat 
Ook hier zijn de fietsen een zorg. De planning is om de huidige fietsenstalling onder het 
Weesperplein uit te breiden naar 450 fietsparkeerplaatsen. Hier is geld voor beschikbaar. 
Voorts zal de groenvoorziening worden uitgebreid en verbeterd. Ook hier heeft het 
Groenfonds geld voor beschikbaar (1 miljoen euro). 
 
Tenslotte brengt Vera Amende nogmaals naar voren de problematiek rond de hoek Nieuwe 
Kerkstraat en de Amstel: huisvuil op straat, voetgangers kunnen niet langs café stoelen en 
tafels en gasten op de stoep, en overlast voor gasten van Carre. 
Meer ruimte zou gecreëerd kunnen worden door de parkeerplaatsen aan een kant van de straat 
te verwijderen.  
Helaas blijft het bij het opperen van mogelijkheden en plannen, maar er gebeurt niets, aldus 
Vera Amende. 
Roeland Lagendijk stelt voor dat Vera Amende hem een mail stuurt waarin de hele 
problematiek (helaas nogmaals) wordt toegelicht. 
 
Wittenberg 
Dhr van Duijn, namens de diaconie, memoreert de stand van zaken mbt de Wittenberg. 
Tijdens de bouw, in 2016, zal het proces van de woningonttrekking door de Wittenberg verder 
worden gevoerd. Hij spreekt daarbij de verwachting uit dat vóór de oplevering van de bouw in 
2017 hierover duidelijkheid zal zijn. 
 
 
Het tweede deel van de vergadering heeft als onderwerp de Uitgangspunten zoals 
verwoord in het Beleidsplan van de Gemeente. In de eerste plaats wijst Lagendijk er op dat 
verantwoordelijkheden en werkwijze voor hem en zijn team zijn veranderd.  
Vz vraagt zich af welke rol het PWO in de nieuwe structuur speelt, c.q. kan spelen. 
Hierop volgen vele vragen aan R.Lagendijk, gebiedscoördinator, en zijn antwoorden hierop. 
Lagendijk stelt na enige tijd van discussie dat hij dit niet (meer) wil.  
Hij stelt dat de gemeentelijke ambtenaren waaronder hijzelf, een vergadering zoals het 
huidige PWOV niet zinvol vinden. Het komt neer op het bevragen van de aanwezige gebied 
coördinator/ambtenaar. Dit is geen overleg, maar informatie voorziening. 
Hij wil tijdens een Voortgangsoverleg met betrokken bewoners van de Plantage Weesperbuurt 
Vereniging wel een discussie over thema’s die in de buurt spelen.  
Het Gebiedsplan Deelgebied Oost 2016 is gereed en op de website te vinden. Iedere bewoner 
kan hiervan kennisnemen en invloed op de uitwerking (proberen te) hebben door een van de 
ambtenaren te benaderen via een mail-brief. 
Buurtbewoners hebben bovendien inhoudelijk inspraak in plannen die de gemeente op gezette 
tijden aan hen voorlegt in zogenoemde thema-discussie avonden. 
Op een vergadering als deze wil Lagendijk graag discussie over bepaalde gesignaleerde 
problemen. Geen vraag en antwoord over reeds gesignaleerde problemen, waarbij slechts een 
relatief klein aantal buurtbewoners aanwezig is. 
Voorbeeld van een gesignaleerd probleem is Ouderen Huisvesting, waarover inhoudelijk 
gediscussieerd dient te worden.  
Ook nieuwe ‘zaken’/onderwerpen kunnen aan de gebiedscoördinator worden voorgelegd in 
een overleg bijenkomst ‘nieuwe stijl’, dwz een discussie over een bepaald onderwerp of 
probleem, met de buurtbewoners die dit aangaan. 
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In de verantwoordelijkheden en de (overleg-) structuur binnen de gemeente Amsterdam is 
veel veranderd in de laatste paar jaar en dit heeft consequenties voor het contact tussen 
bewoners en gemeente ambtenaren. De functie van R.Lagendijk is nu gebiedscoördinator. 
Op deze opmerkingen wordt verbaasd, verontwaardigd maar ook geïnteresseerd gereageerd. 
Voorzitter geeft aan zich niet in het geschetste beeld te herkennen en laat voor verdere reactie 
het woord aan de vergadering. 
Desgevraagd blijkt Lagendijk zelf ook nog geen helder beeld te hebben hoe het overleg beter 
zou kunnen functioneren. 
 
Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten nadat R.Lagendijk heeft voorgesteld in een 
kleinere groep te praten over de toekomst en een andere werkwijze van het 
Voortgangsoverleg Plantage Weesperbuurt. (PWOV). 

  
 


