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Betreft: Beantwoording Raadsadres PWO herinrichting Plantage Middenlaan 

 

Amsterdam, woensdag 27 september 2017 

 

Geachte heer Litjens, 

 

Op vrijdag 1 september ontving het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) de reactie van het 

College van B&W op het door het PWO ingediende raadsadres over de plannen tot herinrichting van 

de Plantage Middenlaan. Hoewel wij waardering hebben voor het feit dat en hoe u in uw reactie 

ingaat op onze voorstellen en onze bezwaren tegen de eerder gepresenteerde plannen, zult u 

begrijpen dat wij teleurgesteld dat die bezwaren in niet of nauwelijks zijn gehonoreerd en dat u blijft 

vasthouden aan de al eerder door u gepresenteerde voorkeursvariant voor die herinrichting. 

In het recente verleden hebben wij meermalen te horen gekregen dat B&W van Amsterdam veel 

waarde hechten aan bewonersparticipatie. In de aanloop naar de herinrichting van de Plantage 

Middenlaan is inderdaad verschillende keren met bewoners overlegd. Dit hebben wij gewaardeerd, 

maar dat de inbreng van de bewoners uiteindelijk geen gewicht in de schaal legt, stelt zoals gezegd 

erg teleur. Hoeveel waarde wordt er of kan er dan er in werkelijkheid aan bewonersparticipatie 

worden gehecht? 

In uw brief van 1 september laat u ons weten dat binnen afzienbare tijd een nieuwe informatieavond 

zal worden gehouden, nu om het definitieve voorstel te presenteren en toe te lichten. Door middel 

van deze brief willen wij u graag uitnodigen om op die avond aanwezig te zijn, omdat tijdens eerdere 

informatieavonden ambtenaren niet het mandaat leken te hebben om inhoudelijk te reageren. Dat 

betrof met name de ook nu door u herhaalde uitgangspunten, waarover zo dadelijk meer. 

Wil het daarover op de aangekondigde informatieavond tot een zinvolle dialoog tussen gemeente en 

bewoners kunnen komen, dan is dat alleen mogelijk in aanwezigheid van u als bestuurlijk en politiek 

verantwoordelijk wethouder. Wij hopen daarom van harte dat u uw opvatting over het belang van 

bewonersparticipatie gestand doet en op onze uitnodiging ingaat. Dan nogmaals uw uitgangspunten 

en onze reactie daarop. 

Het college heeft plannen gemaakt voor een herinrichting omdat de huidige situatie bij halte Artis 

onveilig en ongewenst is.  

Indien dat daadwerkelijk het geval zou zijn, hadden de geruchten of verhalen daarover rondgezongen 

in de buurt, had het Parool er vol van gestaan, had er een dossier met meldingen of klachten gelegen 

maar niets van dat alles. 

Het perron is te smal, vooral bij grote groepen (bijvoorbeeld schoolkinderen) is er een risico op 

gevaarlijke situaties.  
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Hoe breed het perron ook gemaakt wordt, het instappen van grote groepen van met name 

schoolkinderen is een logistieke operatie op zich. Anders dan bij de metro en de trein zijn de 

instapmogelijkheden bij de tram zeer beperkt: de stroom moet bijna letterlijk door één deur en zich 

daarna weer over de smalle vaak (over)volle tram verspreiden. Gelukkig is het huidige perron erg 

lang, zodat opstellen in rijen van twee desnoods goed mogelijk is. 

Ook kan bij het in- en uitstappen onnodige vertraging voor de trams ontstaan. 

Zo ontstaat er geen onnodige maar noodgedwongen vertraging, die niet opgelost wordt met 

verbreding van het perron maar veroorzaakt wordt door de beperkte instapmogelijkheden. 

Ook voldoet de halte niet aan de wettelijke eisen en huidige richtlijnen voor wat betreft 

toegankelijkheid voor mindervaliden. 

Verbetering van de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor minder validen is absoluut wenselijk 

en vereist maar wordt niet of niet alleen bereikt door verbreding van de perrons. Het instappen is 

voor minder validen en voor ouder(s) met kinderwagens eveneens een logistieke operatie. Voor hen 

is echt maar één deur geschikt en beschikbaar. Het instappen vraagt tijd en als het balkon niet vrij is 

zelfs extra tijd, die ingehaald wordt door vlug en soms ook snel op te trekken, terwijl de minder 

validen nog niet eens zitten. Hun veiligheid wordt niet verhoogd door verbreding van het perron, 

maar door hen tijd te geven in te stappen en plaats te nemen. Overigens is dat vaak reden waarom 

door ouderen en minder validen het openbaar vervoer gemeden wordt, want je weet niet of je wel 

snel genoeg in de tram kunt komen en voor je het weet zit je niet in de tram maar lig je er languit in. 

Verder willen wij meer ruimte voor voetgangers en fietsers creëren op de drukste gebieden in de 

stad.  

Als de halte bij Artis al één van de drukste in de stad zou zijn, is daarmee de Plantage nog niet één 

van de drukste gebieden in de stad. Voor de belasting van de halte bij Artis is door de buurt een 

alternatief aangedragen: een circletram of Artislijntje. Op dit voorstel is tot nu toe niet gereageerd, 

sterker het lijkt erop dat een Artisboulevard de voorkeur heeft. 

In de huidige openbare ruimte is dit onvoldoende. Met de voorgestelde maatregelen wordt de 

leefbaarheid verbeterd. 

Indien er te weinig openbare ruimte zou zijn voor voetgangers en fietsers vraagt dát om maatregelen 

en niet andersom. Bovendien wordt hier naast de bovengenoemde ‘argumenten’ de leefbaarheid als 

argument ingebracht. Dat is nu precies waar het (ook) de bewoners om te doen is: een leefbare stad 

en een leefbare buurt. Elke halte op weg daarnaartoe of daarvandaan is er één en de halte bij Artis is 

er zo een, waarvan zij vinden dat er niet of niet voldoende bij stil wordt gestaan.  

 

Met dank voor uw hernieuwde aandacht, graag tot ziens dus en met vriendelijke groeten, 

 

Henk van der Westen, voorzitter Plantage Weesperbuurt Overleg. 

 

 

 

E. Hardeman
Ingevoegde tekst


