
Pagina 1 van 2 
 

AGENDA 
 

Plantage Weesperbuurt Overleg 
Datum: maandag 8 februari 2016, 

Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
 
 
1. Opening en voorstelronde 

Vaststelling van de agenda 
 

2. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 7 december 2016 
 

3. Mededelingen  
Themamiddag Mobiliteit, Advies Bestuurscommissie Burgerinitiatief, …. 
http://www.stadsdorpcentrumoost.nl/agenda?id=275&m=166&u=0  
https://centrum.notubiz.nl/vergadering/226802/AB-vergadering%2002-02-2016 
onder agendapunt 4 daar waar ook alle bijlagen staan vermeld 
 

4. Wittenberg en Sint Jacob 
Algemene informatie over De Wittenberg en Sint Jacob op de website van 
www.buurtorganisatie1018.nl → Nieuws → Nieuws 1018 
Rechtszaken en publieke zittingen met betrekking tot De Wittenberg op de 
rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam.  
Zitting op 11 februari om 10.00 uur met betrekking het verzoek om een 
Voorlopige Voorziening AMS 16/276 WABOA 
Zitting op 31 maart om 10.30 uur met betrekking tot de weigering van de 
vergunning tot woningonttrekking AMS 15/7746 HUISV 
 

5. Invulling van PWO: Voortgang(soverleg) en Nieuwe Initiatieven 
Voor 4 februari 2016 staat het vervolggesprek gepland tussen de delegatie van 
het Gebiedsteam en een delegatie van het PWO. 
Toegezegde notitie, buurtbudgetten en bewoners initiatieven 
Het Buurt Spreek Uur wordt goed bezocht en verloopt gestructureerd. 
De website van de Buurt Organisatie 1018 biedt een prima digitaal platform. 
Er is duidelijk belangstelling en draagvlak, dat op de Eilanden georganiseerd is in 
werkgroepen en bij ons woordvoerders en kopstukken kent. 
 

6. Meldingen vanuit of met betrekking tot de Buurt 
Zijn er (nieuwe) ontwikkelingen te melden in en vanuit de buurt: 

• route en halteerplaats van de HopOnHopOff bus in onze buurt, 
• meer algemeen een betrouwbare meting van de verkeersstromen en een daarop 

afgestemd verkeerscirculatieplan zoals in de Nieuwmarktbuurt 
• de staat van de Groene Loper, het Wertheimpark, Auschwitzherdenking 
• de stand van zaken bij de tramhalte Artis, afstelling verkeerslichten daar 
• bouwactiviteiten Rondaygarage, Sjoa Museum, Artis, Boekmanschool,  
• herinrichting Weesperplein, Sarphatistraat, Weesperstraat, Metropool 
• woningbouw op 12 kansrijke locaties in Amsterdam op Koers 2025  

waaronder de Oostelijk Binnenstad van Amsterdam 
https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/koers-2025-amsterdam/  
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vervolg Agenda PWO 
maandag 8 februari 2016 

 
 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
 

8. Sluiting 
 

Voor informatie over of links naar bijlagen zie volgende pagina. 
Bijlagen: 
 
Ad 2:  Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 7 december 2015 
Ad 4:  Belangstellenden en betrokkenen kunnen mits op tijd aanwezig beide 

zittingen bijwonen. Een half uur voor de aanvang melden bij de balie.  
Denk aan een geldige legitimatie. 

Ad 5:  In het nog te verschijnen jaarverslag van de Buurtorganisatie1018 over 
2015 komen resultaten te staan over het gebruik van de website 
www.buurtorganisatie1018.nl 

 Op die site staan ook (links naar) de in het postcodegebied 1018 bekende 
actieve werkgroepen. 
Er zijn voor met name dit agendapunt apart uitnodigingen verstuurd aan  
de (groep) bewoners betrokken bij Weesperplein, het bestuur Kriterion, 
PlaceMakers ….  
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