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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 27 mei 2019, Hyatt hotel Sarphatistraat 
 
Aanwezig: Bob Soer (vz/BC Ceres), Erik Hardeman (notulist/buurtmagazine/STAA/NPG), Vera Amende 
(Buurtmagazine/Amstel), Peter Anink (STAA/Sarphatistraat), Günter Bitsch (Entrepotdok), Florine Boucher 
(NKG), Petra Catz (PWBV/PML), Peter van Donselaar (SdGP/NKG), Maria van de Kogel (NPG), Hans van 
Rooijen (politie), Tom Schulpen (PML), Gooike van Slooten (NPG), Michel Snoeren (Sarphatistraat), Marlies 
Steverink (STAA/NPG), Roos Theuws (SdGP/NKG), Anneke Vehmeijer (Sarphatistraat), Dirk-Jan Veldman 
(NKG), Michel van Wijk (NKS), Angelique Wijnberg (Dock), Marijke van der Wijst (NHG), Peter Zwaga (NKS). 
 
Afkortingen: 
BC  Bewonerscommissie 
Dock  Amsterdamse welzijnsorganisatie 
NHG  Nieuwe Herengracht 
NKG  Nieuwe Keizersgracht 
NKS  Nieuwe Kerkstraat 
NPG  Nieuwe Prinsengracht 
PKL  Plantage Kerklaan 
PMG  Plantage Muidergracht 
PML  Plantage Middenlaan 
PWBV  Plantage Weesperbuurtvereniging 
SdGP  Stichting de Groene Plantage 
STAA  Stichting tussen Amstel en Artis 
 
 

1. Opening en Voorstelronde  
Voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen zich kort voor te stellen.  

 
2. Vaststelling van de Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Armoedebestrijding: Vz. meldt dat een oproep is binnengekomen van de gemeentelijke ‘Flying Squad 
Armoedebestrijding’. Men wil graag in contact komen met bewoners. De link naar de website zal 
worden doorgestuurd via de PWO-mailinglijst. 

 
Onderwerpen van de actielijst  
- Werkatelier PML: Petra Catz doet kort verslag. Interessanter dan wat er over de verschillende 

varianten voor de herinrichting is besproken vond zij de mededeling aan het slot dat het herstel 
van de bruggen en kades in de stad zoveel geld zal gaan kosten dat de herinrichting van de PML 
waarschijnlijk op de lange baan zal worden geschoven. Dit voorjaar zou hierover een besluit 
worden genomen. Nog onbekend is hoe dat besluit is uitgevallen. 

- Namenmonument: Petra Catz geeft een korte toelichting over de bodemprocedure die de dag na 
dit PWO bij de rechtbank zal dienen. Roos Theuws roept bezoekers op om zich gepast te 
gedragen en zich te onthouden van luidkeelse blijken van adhesie of afkeuring.  

- Onderwijszaal REC: Michel Snoeren meldt dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de plannen 
van de UvA. 

- Schaduwkade: Dirk-Jan Veldman is door het stadsdeel gebeld met de mededeling dat Waternet 
een veto heeft uitgesproken over watertuinen in de NKG. Omdat de drie zijgrachten van de 
Amstel richting IJ cruciaal zijn voor een snelle afvoer van overtollig water uit het achterland, mag 
in die grachten geen enkel nieuw object, drijvend of anderszins worden geplaatst. Er volgt nog 
een gesprek met de stadsdeelcommissie om te bezien of er andere mogelijkheden zijn om de 
overlast van aanleggende boten aan de Schaduwkade te beperken. 
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- Invoeren 30 km-zone op het traject Roetersstraat – Anne Frankstraat: Vz. meldt dat een 
voorzichtig begin is gemaakt met het aanleggen van drempels. Volgens Michel van Wijk doet het 
realisatietempo van de gemeente meer denken aan een 10 km-zone. 

- Buurtparkeren: De vorige vergadering ingestelde werkgroep heeft na het bezoek van de 
stadsdeelcommissie zijn activiteiten vooralsnog geparkeerd.  

 
Japanse duizendknoop 
- Roos Theuws waarschuwt voor de Japanse duizendknoop, een agressieve invasieve exoot die in 

Nederland snel oprukt en zelfs funderingen van gebouwen kan aantasten. Zij zag de plant recent 
in het Overloopplantsoen. De gemeente heeft inmiddels ruim acht miljoen uitgetrokken om de 
plant te bestrijden. Haar advies is: niet zelf uitrukken, want daar groeit hij alleen maar sneller 
van, maar melden bij de gemeente, ook als hij in je eigen tuin groeit. Men komt hem gratis 
bestrijden. Voor meer informatie zie: https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop. 

 
4. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 10 september 2018  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. De toekomst en het voorzitterschap van het PWO 
Zoals in de uitnodiging voor deze vergadering is gemeld, wordt er een groepje gevormd dat zich gaat 
buigen over de toekomst van het PWO. In afwachting van de uitkomst daarvan is Bob Soer tijdelijk 
voorzitter. Op de oproep in de uitnodiging om over die toekomst mee te denken is geen reactie 
gekomen. Daarom doet vz. nogmaals een oproep aan belangstellenden om zich te melden. Petra Catz 
wil graag dat het een breed samengestelde groep wordt. Erik Hardeman is hier niet tegen, maar pleit 
ervoor om nu eerst een klein groepje te vormen van mensen die al hebben getoond zich bij het PWO 
betrokken te voelen. Zij kunnen dan bezien hoe de discussie het best kan worden vorm gegeven.  

 
6. Herprofilering Nieuwe Kerkstraat 

Peter Zwaga geeft een toelichting bij de brief die met de vergaderstukken is meegestuurd. Hij voelt 
zich als voorzitter van een VVE in die straat door het stadsdeel met een kluitje in het riet gestuurd en 
vraagt zich af waarom wel andere delen van de buurt, zoals de Amstel, worden opgeknapt, terwijl de 
Nieuwe Kerkstraat consequent wordt overgeslagen. Hij kan nu wel weer een brief schrijven, maar zou 
eigenlijk liever overgaan tot actie. Petra Catz kan zich dit voorstellen, maar suggereert om toch ook 
nog een brief te schrijven, niet weer aan de gebiedsbeheerder maar rechtstreeks aan de wethouder, 
en die brief door te spelen aan AT5 en het Parool. Zwaga vraagt zich af waarom de politie niet 
ingrijpt, maar Hans van Rooijen legt uit dat zolang er geen regels worden overtreden en er geen 
ongelukken gebeuren, de politie niets kan doen. Michel van Wijk js het met Catz eens dat een brief 
met het verzoek om de zaak nu eindelijk te agenderen zodat de straat uiterlijk voorjaar 2020 wordt 
aangepakt, een goed idee is. Hem lijkt het echter beter om de brief te richten aan het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Centrum, omdat dat de verantwoordelijke instantie is. Op uitnodiging van vz. 
zegt Van Wijk toe een concept te zullen maken en dit voor te leggen aan vz, Zwaga en ook aan Vera 
Amende. Catz is het op zich met deze aanpak eens, maar pleit ervoor om zoveel mogelijk ‘uit de 
geschreven communicatie te blijven’. ‘Maak een afspraak met de verantwoordelijken en ga met ze 
om tafel zitten.’ Afgesproken wordt dat Van Wijk, Zwaga, Amende en vz dit verder oppakken. 

 
7. 30 km. op de Weesperstraat 

Michel van Wijk geeft een kort overzicht van eerdere pogingen om iets te doen aan de beroerde 
luchtkwaliteit op de Wibautas. Het aanbrengen van knips bleek niet haalbaar. Vandaar dat hij nu, 
samen met andere belanghebbenden zoals bewonersorganisatie d’Oude Stadt, denkt aan een 
snelheidsbeperking om zo doorgaand verkeer te ontmoedigen de sluiproute door de stad te 
gebruiken. Dat is een praktische maatregel die snel kan worden ingevoerd en die geen hinder 
oplevert voor omwonenden. Volgens de gemeentelijke dienst Verkeer en Openbare Ruimte zou 
invoering  van een maximum snelheid van 30 km leiden tot een vermindering van het doorgaande 
autoverkeer met 25%. Wel ziet men daar als probleem dat zo’n snelheidsbeperking op een 
vierbaansweg zeer ongebruikelijk is. Van Wijk kan zich dit voorstellen, maar zou al tevreden zijn met 

https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop
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maatregelen om automobilisten te helpen om een adviessnelheid van 30 km te respecteren. Zo’n 
maatregel zou bijvoorbeeld kunnen zijn het plaatsen van borden die automobilisten tonen hoe hard 
ze rijden. Vz. suggereert dat ook het aanpassen van de groene golf aan een snelheid van 30 km zou 
kunnen helpen. Het voorstel voor een maximumsnelheid van 30 km heeft al de steun gekregen van 
25 organisaties van bewoners en ondernemers langs de Wibautas. Van Wijk vraagt nu ook het PWO 
om een steunbetuiging. De vergadering stemt unaniem in. Vz. meldt tenslotte nog dat 
bewonersorganisatie d’Oude Stadt in verband met de slechte luchtkwaliteit op de Wibautas een kort 
geding tegen de overheid overweegt. Informatie hierover is te vinden op 
https://www.oudestadt.nl/airwashing/. 
 

8. Klein chemisch afval 
Michel van Wijk meldt dat Erik Hardeman en hij het initiatief hebben genomen om na het verdwijnen 
van de chemokar alternatieve mogelijkheden voor bewoners te creëren om klein chemisch afval in de 
buurt van hun woning weg te brengen. Zij zijn hierover in overleg met de gemeente die zeer 
enthousiast is over dit buurtinitiatief en met een vertegenwoordiger van het Netwerk Plantage van 
culturele instellingen dat zelf eerder al een afvalproject voor de deelnemende instellingen heeft 
gelanceerd. Alvorens over te gaan tot actie willen de betrokkenen eerst graag weten waaraan in de 
buurt behoefte is. Om daarvan een beeld te krijgen zouden zij graag eenmalig de mailinglijst van het 
PWO willen gebruiken. De vergadering heeft hier geen bezwaar tegen. 
 

9. Light festival 
Vz. meldt dat de route van het Light Festival dit jaar grotendeels door postcodegebied 1018 voert. 
Informatie alsmede de route is te vinden op de website van BO1018. Er komt waarschijnlijk een 
presentatie in het PWO van 2 september.  
Michel van Wijk vraagt aandacht voor een oproep die hij aan het college van B&W wil richten om het 
festival in volgende jaren ook in andere stadsdelen te organiseren. Ook in Zuid en West is voldoende 
water voor een interessante vaarroute. Zo’n verandering zou ook sporen met de ambitie van 
Amsterdam om het toerisme meer te spreiden. De vergadering betuigt adhesie. De PWBV wil nog 
overleggen over de formulering van de oproep, alvorens een besluit te nemen of zij de oproep 
ondersteunt. 
 

10. Wvttk 
- Maria van der Kogel vraagt aandacht voor het voetpad langs de Roetersstraat ter hoogte van het 

driehoekige postzegelparkje tegenover het Sarphatihuis. Dat voetpad is te smal met als gevolg 
dat voetgangers het gras kapot lopen. Zij heeft het probleem met de gemeentelijke ombudsman 
besproken. Hij gaat ervoor zorgen dat de groenrand wordt hersteld en zo mogelijk verstevigd. 
Meer informatie volgt in het PWO van 2 september.  

- Gooike van Slooten meldt dat hij op een brief aan stadsdeelcommissielid Pia Bruin en de 
gebiedsmanager over aan buurtbewoners toegezegde maar nooit gerealiseerde plekken in de 
parkeergarage van het Cerescomplex nooit antwoord heeft gekregen. Hij vraagt zich af waarom 
daar niets van terecht komt. Hij heeft zwart op wit de toezegging van gebiedsmanager Amber van 
Stijn dat er per jaar 20 plaatsen beschikbaar zullen komen. Volgens vz. is dat een loze toezegging 
omdat die plaatsen er op dit moment niet zijn.  

- Op een vraag van Florine Boucher naar de vergaderplek voor de volgende keren meldt vz. dat dit 
de laatste keer is geweest in Hyatt. We kunnen niet blijvend deze mooie service van het hotel 
verwachten. Het streven is om uiteindelijk weer één vaste vergaderplek te hebben en de hoop is 
dat SOOP daar de mogelijkheden voor heeft. Boucher dringt er in ieder geval op aan om te 
zorgen voor een zaal met een goede akoestiek of om een microfoon te regelen.  

- Peter Zwaga vindt het jammer dat het PWO altijd op maandag vergadert, omdat hij dan bezet is. 
Vz. zegt toe te gaan nadenken over een mogelijk wisselende vergaderdag.  

- Günter Bitch meldt dat bewoners in de omgeving van de Entrepotdoksluis een gezamenlijke 
buurtapp hebben met informatie en waarschuwingen voor onraad.  

https://www.oudestadt.nl/airwashing/
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- Michel Snoeren meldt dat in de plint van het Rechtengebouw aan de Roetersstraat een apotheek 
zal worden gevestigd in het laatste nog beschikbare pand.   
 

11. Sluiting 
 
Om ongeveer 21.45 uur sluit vz. de vergadering. 
 
 
 

 


