
 STAA rapportage over het eerste halfjaar 2018                   van Peter Anink          20 augustus 2018 

Ook in de eerste maanden van 2018 hebben wij als bestuur van de Stichting Tussen Amstel en Artis          
( STAA) gewerkt  als  buurtorganisatie voor de Plantage Weesperbuurt. 

Deze rapportage doe ik  als voorzitter van STAA in overleg met Erik Hardeman en Marlies Steverink. 

Wij doen mee aan het wekelijks buurtspreekuur woensdagochtend  van 10/11  in Eik en Linde en de 
vergaderingen van het Plantage Weesperbuurt Overleg van 9 april, 11 juni en  9 juli in de bovenzaal. 

Henk van der Westen was jaren de leider van het PWO en BSU maar moet dit overdragen aan Michel 
van Wijk als nieuwe  voorzitter. Op 12 september wil het STAA bestuur met hen overleggen.                          
Erik Hardeman verzorgt de verslaggeving van het PWO en Marlies voor het BSU/ PWO de  financiën. 

Maandelijks komen we als bestuur bij mij thuis op de Sarphatistraat voorafgaand  aan het BSU ;    
onlangs nog op 8 augustus  en bespreken daar aandachtspunten en geagendeerde bespreekpunten.. 

Het stadsdeel Amsterdam Centrum 

De verkiezingen van 21 maart voor de gemeenteraad van Amsterdam en die voor de stadsdelen  hebben 
duidelijk resultaat opgeleverd.    Er is een ander gemeentebestuur met een duidelijk ander programma 
en nieuwe mensen als bestuurders, die zich nu aan het inwerken zijn. 

Het STAA bestuur kijkt met interesse uit naar het nieuwe gemeentebestuur olv Femke Halsema,  hun  
programma  en vooral  naar de mensen die als bestuurders voor ons stadsdeel zijn aangewezen    nl  
Mascha ten Bruggencate, Micha Mos en Ilse Griek. Tweemaal per maand vergaderen zij met de -   
slechts adviserende-  stadsdeelcommissies Amsterdam Centrum en de 4 leden voor Oost. 

Ook het  gebiedsteam van het stadsdeel is wat ons gebied gewijzigd met o.a.  Gerben Kossen 
(gebiedsmakelaar) en de opvolgster van Ruben Groen (Openbare Ruimte) Amber van Stijn.  

Om het werk van onze stichting als buurtorganisatie mogelijk te maken heeft het stadsdeel voor 2018 
een buurtbudget van 500E toegewezen aan STAA en aan het Plantage Weesperbuurt Overleg 1500 E. 

Het gebiedsplan 2018 voor  Amsterdam- Centrum Oost 

In vervolg op mijn inspraak in december 2017 bij de Bestuurscommissie Amsterdam Centrum heeft het 
STAA bestuur met instemming  kennis genomen van het definitieve Gebiedsplan 2018. In het kader van 
gebiedsgericht werken is door het vorig gemeentebestuur  een gebiedsagenda 2016-2019 vastgesteld 
voor het deelgebied Oost van 11 pagina’s met te verwachten ontwikkelingen en prioriteiten. 

Bouwactiviteiten.                                                                                                                                                        
De Plantage Weesperbuurt groeit en ontwikkelt zich goed. Het wordt drukker door de toegenomen 
bouw- en verbouwprojecten met gevolgen voor de leefbaarheid van onze buurt en de omgeving.                      
Bouw- projecten worden aangekondigd met soms grote gevolgen voor de omgeving waarvoor 
omgevings- vergunningen nodig zijn. Zienswijzen kunnen bij het stadsdeelbestuur ingebracht worden.        
Dat hebben dat we als Stichting Tussen Amstel en Artis vorig jaar gedaan t.a.v. St Jacob aan de Plantage 
Middenlaan en de Diamantbeurs op het Weesperplein. Nu verwachten we de aanvragen voor de 
verbouwing van de Plantage Muidergracht (Cartesius Lyceum) en de  UVA/Roeterseiland. 

Via het BSU en PWO bespreken wij alle  bouw en inrichtingsprojecten in de Plantage Weesperbuurt.        



 

De Nieuwe Plantage – sloop St Jacob en bouw appartementencomplex voor ouderen 

De Stichting de Groene Plantage is met steun van onze buurtorganisatie tegen de omgevingsvergunning  
voor het vroegere Sint Jacob in beroep gegaan bij de rechtbank, die op 16 mei besloten heeft het beroep 
af te wijzen. Koopmans Bouw en Syntex Achmea kunnen verder met de bouwactiviteiten. 

Op 28 maart heeft het bestuur naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwbouw 
gesproken met de heer van Wijngaarden, leider van het bouwteam van bouwbedrijf Koopmans.        
Naast de omstreden bouwhoogte zijn ook verschillende milieuaspecten van de nieuwbouw aan de     
orde geweest (gasaansluiting, warmte koude opslag, zonnepanelen en elektrische aansluitpunten).       
Zie weergave van het gesprek als bijlage bij dossier St Jacob.  

Namenmonument op de Weesperstraat. 

De Stichting de Groene Plantage heeft het initiatief genomen voor een bezwaarschrift tegen plaatsing 
van het Holocaust Namenmonument langs de Weesperstraat en de bomenkap op een smalle strook 
groen voor de Hoftuin . De Plantage Weesperbuurt Vereniging en de Stichting Tussen Amstel en Artis 
ondersteunen dit en BO 1018 helpt bij de financiële ondersteuning en betaling advocaten.                     
Het bezwaar richt zich vooral tegen de wijze van besluitvorming. Voor STAA weegt daarnaast ook zwaar 
dat als het huidige ontwerp met 4 meter hoge muren  wordt uitgevoerd  de luchtvervuiling in de 
Weesperstraat nog verder zal  toenemen met ernstige gevolgen voor het milieu en de Weesperbuurt.   
Bij de hoorzitting in de Balie   op 15 mei  zijn veel bezwaren naar voren gekomen maar ook weerlegd.   
De bezwaarschriftencommissie moet nog rapporteren. Ondertussen heeft het nieuwe Gemeentebestuur    
besloten de bouw en het onderhoud van het Joods Monument aan de Weesperstraat  te subsidiëren.                                                                   

Toekomst van de Stichting Tussen Amstel en Artis 

Uitgangspunt van onze Stichting  is nog steeds”” de Plantage Weesperbuurt in Balans “”                           
van 11 juni 2015  en de daarbij genoemde zorgpunten zoals:                                                                                
- Het drukke gemotoriseerd verkeer op de Weesperstraat./Valkenburgerstraat/Wibautstraat                      
- UVA/Roeterseiland (fiets/scooters op stoepen) . Nu ook plan lesgebouw  binnenplaats                               
- Vergroening en herinrichting  Plantagebuurt.   Nu vooral toenemend bouwverkeer                                      
- Hotelplannen Sarphatistraat  en toename toeristen en studentenstromen Weesperbuurt. 

Gezien het naderend vertrek van Peter Anink als voorzitter denkt het bestuur na over hoe het          
verder moet met STAA binnen het Plantage Weesperbuurt Overleg en de zich vernieuwende       
Plantage Weesperbuurt Vereniging.  Vanuit het PWO is een denktank geformeerd over de     
toekomstige  structuur van het buurtoverleg, Erik Hardeman neemt daaraan deel namens STAA. 

Een andere vraag is of STAA zich moet  beperken  tot ons toegewezen taken van het Plantage 
Weesperbuurt Overleg en zich minder gaat bemoeien met de gebieden rond de binnenstad.   
(Oosterdok/ Marineterrein, Noord Zuid). Dergelijke ontwikkelingen zeker wat  betreft ons postcode 
gebied 1018 passen meer binnen het Buurtorganisatie 1018 of het Eilandenoverleg, 

     Peter Anink          20 augustus 2018      


