
Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 1 april 2019  
 
Aanwezig: Michel van Wijk (vz/PKL), Erik Hardeman (notulist/buurtmagazine/STAA/NPG), Jasja Arian, Pia 
Bruin en Neeria Oostra (stadsdeelcommissie Centrum), Annet van der Baan (NKS), Vera Amende 
(Buurtmagazine/Amstel), Peter Anink (STAA/Sarphatistraat), Inge Blaauw (PWBV/Sarphatistraat), Florine 
Boucher (PMG), Petra Catz (PWBV/PML), Hans van Daalen, Jocelyn Daris (PWBV, Stadsdorp), Peter van 
Donselaar (SdGP/Nieuwe Keizersgracht), Pienke Kal (PWBV/Spinozastraat), Maria van de Kogel (NPG). 
Eugénie Kool (LKS), René Mentink (NPG), Lies Ros (PMG/PKL), Tom Schulpen (PML), Gooike van Slooten 
(NPG), Michel Snoeren (Sarphatistraat), Bob Soer (Weesperstraat), Hans Soetekouw (PWBV/PML), Liesbeth 
Sijsling (Amstel), Johnny (Amstel), Roos Theuws (SdGP/NKG), Anita Veerling (NPG), Dirk-Jan Veldman (NKG), 
Angelique Wijnberg (Dock). 
 
Afkortingen: 
BO1018 Buurtorganisatie 1018 
Dock  Amsterdamse welzijnsorganisatie 
LKS  Lepelkruisstraat 
NKG  Nieuwe Keizersgracht 
NKS  Nieuwe Kerkstraat 
NPG  Nieuwe Prinsengracht 
PDL  Plantage Doklaan 
PKL  Plantage Kerklaan 
PMG  Plantage Muidergracht 
PML  Plantage Middenlaan 
PWBV  Plantage Weesperbuurtvereniging 
STAA  Stichting tussen Amstel en Artis 
SdGP  Stichting de Groene Plantage 
VvdP  Vrienden van de Plantage 
 
 

1. Opening en Voorstelronde  
Voorzitter opent de vergadering dit keer in het Hyatt hotel en vraagt de aanwezigen zich kort voor te 
stellen.  

 

2. Vaststelling van de Agenda  
VZ. meldt dat na punt 4 op de agenda een punt zal worden toegevoegd over de herverkiezing van de 
twee leden die namens het PWO zitting hebben in de Commissie van Toezicht van Buurtorganisatie 
1018. 
Aan het einde van de vergadering heeft hij een mededeling over het voorzitterschap van het PWO. 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 10 september 2018  
In het verslag worden enkele kleine correcties aangebracht waarna het wordt vastgesteld. 
 

4. Buurtparkeren in de Weesperbuurt 
 
Annet van der Baan, woonachtig in het deel van de Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en 
Weesperstraat, presenteert een voorstel om te komen tot buurtparkeren in de Nieuwe Kerkstraat. 
Voor haar als mantelzorger is het van belang om haar auto in geval van nood snel te kunnen 
bereiken, maar vooral in de avonduren blijkt het schier onmogelijk om in haar straat een parkeerplek 
te vinden. Nu ook parkeerplekken aan de Amstel worden opgeheven, vreest zij voor een verdere 
toename van de parkeerdruk. Als oplossing ziet zij daarom een beleid waarbij de beschikbare 
parkeerplekken worden gereserveerd voor vergunninghouders. Verschillende andere steden hebben 
al een dergelijk beleid. Van der Baan wil graag dat in de Nieuwe Kerkstraat een pilot wordt gestart, 
waarmee meteen ervaring kan worden opgedaan voor andere delen van de stad.   
Volgens Pia Bruin (D66) is vier jaar geleden besloten om geen buurtparkeren in te voeren omdat uit 
onderzoek bleek dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Bij een pilot in een enkele straat vreest 



zij voor een waterbedeffect naar naburige straten. Neeria Oostra (GroenLinks) voegt nog toe dat het 
dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zeer recent heeft laten weten dat buurtparkeren er niet zal 
komen en dat het beleid in de stad in het kader van de ‘Agenda autoluw’ juist tendeert naar het 
opheffen van parkeerplekken. 
Desondanks stelt vz. voor om een werkgroep te vormen om de haalbaarheid van buurtparkeren in de 
Weesperbuurt te onderzoeken. Naast Annet van der Baan melden zich Liesbeth Sijsling, Bob Soer en 
Hans Soetekouw voor deze werkgroep aan.  
 

5. Toezichthouders BO1018 namens PWO 
De twee vertegenwoordigers van het PWO, Jocelyn Daris en Marlies Steverink, komen binnenkort in 
aanmerking voor herbenoeming in de Commissie van Toezicht van Buurtorganisatie 1018. Steverink 
is vanavond afwezig, Daris stelt zich kort voor aan de aanwezigen. Nadat Petra Catz heeft uiteengezet 
wat Buurtorganisatie 1018 is en doet, stemt de vergadering unaniem in met de voordracht van de 
twee genoemde kandidaten.  

 

6. Gesprek met leden stadsdeelcommissie Centrum 
Vanavond zijn drie leden van de stadsdeelcommissie Centrum bij het PWO te gast om met de 
bewoners van gedachten te wisselen. Neeria Oostra, Pia Bruin en Jasja Arian, respectievelijk Groen 
Links, D66 en PvdA, geven een korte toelichting op de werkwijze van de commissie en vertellen over 
hun ervaringen in het eerste zittingsjaar. Die zijn in grote lijnen positief geweest. Ook stippen zij 
enkele onderwerpen aan die op dit moment op de agenda van de commissie staan. Een van die 
plannen is om vaker commissievergaderingen in een buurt te houden. Ook wordt de inrichting van 
buurtspreekuren overwogen, dit om het contact met buurtbewoners te versterken. Oostra is 
benieuwd hoe de aanwezigen hierover denken.  
Er volgt een levendige discussie over tal van onderwerpen. Petra Catz vraagt zich af hoe bewoners 
kennis kunnen nemen van de activiteiten van de commissie. Zij suggereert om regelmatig een 
nieuwsbrief te versturen met zowel nieuws als de agenda van de tweewekelijkse 
commissievergadering. Verslagen van die vergaderingen worden niet gemaakt, maar ze kunnen live 
worden gevolgd en ook teruggekeken op https://centrum.notubiz.nl/ Peter Anink voegt hieraan toe 
dat hij met name blij is met de mogelijkheid om via deze webpagina stukken te lezen, die op een 
andere manier niet of heel moeilijk toegankelijk zijn.   
Hans Soetekouw dringt er bij de commissieleden op aan om met enige regelmaat een vergadering 
van het PWO te bezoeken om de banden tussen commissie en bewoners te versterken. Oostra zegt 
hier positief tegenover te staan. Zij noemt als concreet onderwerp van gesprek het Gebiedsplan 
2020. Zij zou graag zien dat bewoners daarover in een vroeg stadium meedenken.  
Liesbeth Sijsling pleit voor een buiten-AED op drukke toeristische punten, zoals de omgeving van de 
Magere Brug. Zij heeft er al naar geïnformeerd, maar kreeg toen te horen dat zo’n apparaat er alleen 
kan komen als de buurt 1500 euro bijdraagt. Zij vindt dit vreemd en vraagt de commissieleden om dit 
punt bij het dagelijks bestuur aan te kaarten. 
Tot slot wijst Bruin de aanwezigen nog op een initiatief onder de naam Centrum Begroot. In het kader 
daarvan is 200.000 euro beschikbaar waarmee goede ideeën van buurtbewoners die breed in de 
buurt gedragen worden, kunnen worden uitgevoerd. Details over de opzet van dit initiatief volgen 
later. 
Vz. besluit de discussie met dank aan de commissieleden voor hun komst. 

 

7. Actieoverzicht 
- Nieuwbouw Roeterseiland 

De plannen voor de bouw van een nieuw onderwijsgebouw zijn getemporiseerd, omdat de 
inschrijvingen het beschikbare budget ruim te boven gingen. De UvA bezint zich nu op een 
soberder uitvoering, met als gevolg de nodige vertraging. 
Intussen wachten de bewoners van het Sarphatiblok op een reactie van de UvA op hun kritische 
opmerkingen over de in hun ogen problematische verkeerscirculatie rond de nieuwbouw. De UvA 
heeft een reactie toegezegd. 

- Tramdrukte in de Sarphatistraat 

https://centrum.notubiz.nl/


Juist vandaag zijn er geluidsmetingen uitgevoerd door het GVB om te bezien of er iets zou 
moeten worden gedaan aan de overlast voor bewoners als gevolg van de intensivering van het 
tramverkeer in de straat. 

- Wibautas 30 km. 
BAC (Bewoners Amsterdam Centrum) en de wijkraad Nieuwmarkt/Groot-Waterloo voeren 
momenteel gesprekken met gemeentelijke diensten en met raadsleden om te bezien of en hoe 
een 30 km-zone op de Wibautas gerealiseerd kan worden. Doel is om nog voor de zomer een 
uitgewerkt voorstel aan de wethouder te kunnen voorleggen. Rond twintig bewonersorganisaties 
en bedrijven hebben hun steun betuigd.  

- Klein Chemisch Afval (KCA) 
Vz. onderzoekt met Erik Hardeman de mogelijkheden om in de buurt klein chemisch afval in te 
zamelen. Sinds het verdwijnen van de chemokar is dit niet meer mogelijk. Het idee is om dit 
samen te doen met de gemeente en met het Netwerk Plantage van culturele instellingen die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. 

- 30 km. op de route Anne Frankstraat – Roetersstraat 
De verwachting is dat de lang verwachte snelheidsbeperking half april wordt ingevoerd, inclusief 
snelheidsbeperkende maatregelen. 

- Sint Jacob 
De Raad van State heeft alle bezwaren van de bewoners afgewezen. De bouw van het nieuwe 
appartementencomplex is inmiddels van start gegaan. 

 

8. Voorzitterschap PWO 
Vz. deelt mee dat hij in overleg met een aantal mensen heeft besloten om zich als voorzitter van het 
PWO terug te trekken. Er zijn meningen dat hij beter tot zijn recht zou komen in een andere 
hoedanigheid dan als voorzitter, bv. als voorman van Bewoners Amsterdam Centrum. Hij zegt toe dat 
hij zich ook in de toekomst zal blijven inzetten voor de buurt. Over de invulling van het 
voorzitterschap zal nog nader worden overlegd.  
 

9. Rondvraag 
Anita Veerling vraagt hoe bewoners betrokken kunnen worden bij plannen ten aanzien van de 
verkeerscirculatie in de buurt. Vz. suggereert dat het PWO een goede plek is om bewoners van een 
bepaalde buurt voor dit doel samen te brengen. Erik Hardeman wijst ook op de mogelijkheden die 
het wekelijkse Buurtspreekuur op woensdagochtend in dit verband biedt. 
Roos Theuws bedankt vz. voor zijn voorzitterschap. 
Florine Boucher ziet nog steeds autobussen door het centrum rijden terwijl dit toch verboden is. 
Wordt dit verbod niet gehandhaafd? Gesuggereerd wordt dat dit bussen zijn die gasten naar hun 
hotels brengen. Maar ook is duidelijk dat de handhaving tekortschiet. Vz. constateert dat er aandacht 
moet komen voor de vraag of de regels wel worden nageleefd. Jasja Arian (PvdA) zegt toe navraag te 
zullen doen. 
Gooike van Slooten heeft de toezegging gekregen dat het opheffen van 51 parkeerplaatsen langs de 
Amstel zal worden gecompenseerd, maar tot nu toe heeft hij daar niets van gemerkt. 
Erik Hardeman biedt vz. namens alle aanwezigen een bloemetje aan als blijk van waardering voor zijn 
inzet in de voorbije periode.  

 

10. Sluiting 
 
Om ongeveer 22.15 uur sluit vz. de vergadering.  
 

 
 


