
Voorlopige wensen voor gebiedsplan 2020 
(Op 2 september 2019 te bespreken in PWO en aan te vullen) 
 

- In het gebiedsplan 2019 wordt bij activiteit 3.3.10 ‘een keer per jaar fietsknipactie op 
verweesde fietsen’ benoemd. Ons verzoek is hier specifiek het gebied rond het 
RoetersEilandCampus (REC) aan toe te voegen en de frequentie van 1 naar 4 op te hogen. 

 
- De Weesper- en Plantagebuurt kent al langer een wekelijks inloopspreekuur waar 

vrijwilligers aanwezig zijn voor ideeën, wensen en zorgen van bewoners en bedrijven uit de 
buurt. Hierbij is ook regelmatig de wijkagent aanwezig. Vanwege gebrek aan ‘huis van de 
buurt’ voor de Weesper- en Plantagebuurt zijn er wekelijks kosten (ruimte en consumpties) 
aan deze laagdrempelige contactmogelijkheid verbonden. Wij verzoeken een budget van 
2.500 euro per jaar (circa 50 euro per week). 
Daarenboven organiseert het ongebonden buurtnetwerk PlantageWeesperbuurt Overleg 
circa 8 keer per jaar een buurtbijeenkomst. Ook hiervoor worden kosten voor ruimte en 
consumpties (koffie, the e.d.) gemaakt. Voor deze bijeenkomsten verzoeken wij een bijdrage 
van 2.000 euro per jaar (circa 250 euro per overleg). 

 
- In het gebiedsplan 2019 werd toegezegd dat een plan van aanpak zal worden opgesteld en 

uitgevoerd voor het afval op kades en steigers. Ons verzoek is om hieraan toe te voegen: 
specifieke aandacht voor de Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesperstraat 
(Schaduwkade): onderzoek naar en het treffen van structurele maatregelen om het 
(verboden) afmeren aan deze – herdenkings – kade tegen te gaan. 

 
- Vanwege toename drugsoverlast verzoeken wij intensivering van aandacht en maatregelen 

om de drugsgebruik in de openbare ruimte en straathandel tegen te gaan. Op dit moment 
constateren wij met name meer overlast bij het parkje aan de Spinozastraat en in de 
Weesperstraat ter hoogte van gebouw Arcade. 

 
- Het Dr Sluyspad dat de Plantage Middenlaan met het Hortusplantsoen verbindt, is een 

voetpad. Dit voetpad wordt regelmatig als ‘korte’ verbindingsweg gebruikt door fietsers, 
brommers, scooters. Het plaatsen van enkele ‘dwarshekjes’ zal de gebruiksfunctie voor enkel 
voetgangers duidelijk(er) maken. 

 
- De PlantageWeesperbuurt wil graag, in combinatie met andere buurten uit postcodegebied 

1018, niet commerciële informatie aan de bewoners aanbieden middels enkele hedendaagse 
digitale plakborden. Dit moderne plakbord is een publiek digitaal scherm waarop statische 
informatie wordt getoond. Dat kunnen zijn ingescande afbeeldingen maar ook een of enkele 
tekstregels. De content voor de borden kan worden onderhouden door vrijwilligers. Wij 
verzoeken onderzoek naar en uitvoering van plaatsen van enkele (circa 8) borden verspreid 
over de buurten van 1018. 

 
- Momenteel worden met name binnen het singelgebied veel zelfpersende afvalbakken 

geplaatst. Toename van de toeristische druk, ook in de omliggende gebieden zoals de 
PlantageWeesperbuurt, heeft toename van afval, zwerfafval tot gevolg. Verhogen van 
opvangcapaciteit, zoals zelfpersende afvalbakken, kan bijdragen aan verbetering. Wij 
verzoeken onderzoek naar en plaatsen van extra opvangcapaciteit in parken en plantsoenen 
(b.v. Hortusplantsoen, Mahatma Gandi plantsoen e.a.) 

 


