
 

 
Agenda PWO maandag 10 september 2018 

 
20h00, SWIFT kantine Plantage Parklaan 

 
1. Opening en voorstelronde 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Verslag PlantageWeesperOverleg dd 9 juli 2018 

 
4. Actielijst PWO 

De bijgevoegde ‘actielijst PWO’ is een overzicht van lopende of in de afgelopen 
periode afgeronde zaken die bij het PWO of BSU aan de orde zijn (geweest). Dit 
overzicht zal worden toegelicht waarbij aanvullende vragen kunnen worden gesteld of 
suggesties worden gedaan. 
Hieronder zijn enkele actiepunten als apart agendapunt opgenomen omdat deze naar 
verwachting uitvoeriger toelichting of bespreking zullen vragen. 

 
4.1 Namenmonument 
4.2 St Jacob, De Nieuwe Plantage 
4.3  Nieuw onderwijsgebouw REC 
4.4  Tramverkeer Sarphatistraat, bewoners contact GVB 
4.5  Herinrichting Plantage Middenlaan e.o. 
4.6  Chainels – commerciële gebiedsontwikkeling PlantageWeesperbuurt 

 
5. Presentatie door Wil van Zijl – Facility manager RoetersEilandComplex (REC) 

Wil van Zijl geeft toelichting op de situatie van het REC en de wijze waarop UvA, REC 
zich inzet voor beheersing voetgangers-, fietsers-, voertuigstromen, milieu 
voorzieningen e.d.  Een en ander zowel voor belang van REC en haar studenten 
doch tevens in het kader van streven naar ‘goed buurmanschap’. 
 

6. Gebiedsplan 2019 e.v. 
Binnenkort wordt gebiedsplan Centrum, Centrum Oost verder besproken en 
vastgesteld door GR en Stadsdeel Centrum. PWO biedt gelegenheid voor 
inventarisatie van potentiële concrete verbeterpunten voor onze buurt. Deze kunnen 
worden ingebracht bij het DB en bij onze Stadsdeelcommissie Centrum om deze 
concrete verbeterzaken in de planning voor 2019 mee te nemen. Het PWO van 10 
september biedt gelegenheid aan een ieder om concrete voorstellen voor het 
gebiedsplan 2019 in te brengen en af te stemmen. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Vergaderdata 2018:  5-11 en 17-12. 
 

 
Bijlagen: 

 Concept verslag PWO van 10 juli 2018 

 Actielijst PWO, BSU 

 Bericht aan wethouder m.b.t. herinrichting Plantage Middenlaan e.o. 

 Bericht aan mevrouw Van Huffelen (GVB) aangaande overlast Sarphartistraat 

 
 



PlantageWeesperOverleg – PWO / BSU 

a = actief;  p = pauze; x = beëindigd 3-9-2018 blz  1 / 1 
 

► actielijst eigenaar start laatste actie  
     
REC bouwplan onderwijsgebouw ms, mvw April 2018 28-08-2018 a 
Invoeren ‘tijdelijke’ 30 km zone Sarphatistr tot Anne Frankstr mvw April 2018 19-06-2018 a 
Cartesius2, bouwverkeer hvdw, mvw April 2018 10-07-2018 a 
     
Knip op de Amstel djv  16-07-2018 a 
Bezwaar DNP, St Jacob MS, LL, c.s.  05-07-2018 a 
Bezwaar Namenmonument SGP, PWBV e.a.  05-07-2018 a 
     
Herinrichting PML e.o. PWBV, pc Maart 2017 24-08-2018 a 
Gebiedsplan Centrum Oost 2019: enkele praktische voorstellen ‘allen’  11-07-2018 a 
Overlast Wework rc  12-07-2018 a 
Intensief tramverkeer Sarphatistraat, ‘buurtcontact’ GVB sdj, mvw Aug 2018  a 
Chainels – promotie PWB voor (meer) bezoekers rt, …….. Sept 2018  a 
     
     
Aanpak Valkenburgerstraat, Weesperstraat, Wibautas mvw April 2018 05-07-2018 p 
Schaduwkade overlast djv   p 
MUPI’s  - buurtgerichte informatie op digitale borden Eh, pk, mvw   p 
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