
 

 

Agenda voor het PWO van 2 september 2019, aanvang 20.00 uur, locatie: kantine Swift, Plantage 

Parklaan 20. 

1. Opening en voorstelronde  

2. Vaststellen van de agenda  

3. Mededelingen  

- Een brief met een uitnodiging voor een informatieavond van de UvA wordt als bijlage met de 

agenda meegestuurd. 

- In de PWO-vergadering van oktober zal de organisatie van het Light Festival een presentatie 

verzorgen. Op Woensdag 04 september  van 19:30 - 21:00 uur vindt een boottocht plaats om het 

traject te verkennen. Op de boot zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Opgeven z.s.m. bij Bob Soer, 

E: bobsoer@me.com, T: 06 – 12 44 21 21  

  

4. Conceptverslag PlantageWeesperbuurtOverleg dd 27-5-2019 

5. De toekomst en het voorzitterschap van het PWO 

Tijdens de laatst gehouden PWO-vergadering is een werkgroep gevormd die zich heeft gebogen over 

de toekomstige werkwijze en over de vraag hoe het voorzitterschap na het vertrek van Michel van 

Wijk zal worden ingevuld. De werkgroep heeft een voorstel geschreven dat ter vergadering zal 

worden uitgedeeld. Petra Catz zal dit voorstel toelichten. 

6. Klein Chemisch Afval 

Michel van Wijk en Erik Hardeman hebben via de mailinglijst van het PWO een vragenlijst 

rondgestuurd om de behoefte aan faciliteiten voor klein chemisch afval in de buurt te peilen. De 

respons was veelbelovend. De initiatiefnemers doen verslag.  

7. Namenmonument 

Nadat de Amsterdamse rechtbank het bezwaar van buurtbewoners tegen de bouw van het 

Namenmonument op 8 juli heeft afgewezen is besloten om de collectieve actie te beëindigen. Wel 

zijn verschillende partijen onafhankelijk van elkaar van plan om in hoger beroep te gaan. Meer 

informatie volgt tijdens de vergadering. 

8. Informatieborden voor de buurt  

Michel van Wijk streeft namens BewonersAmsterdamCentrum (BAC) naar plaatsing van digitale 

informatieborden in de buurt. Hij zal zijn voorstel (zie bijlage) toelichten. 

9. Gebiedsplan 2020 

De werkgroep Gebiedsplan 2020 heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de mogelijke input 

voor het plan vanuit de Plantage en de Weesperbuurt. Om een adequaat voorstel te kunnen doen 
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heeft de werkgroep aan het bestuur van het stadsdeel gevraagd om informatie over de voortgang 

van een aantal onderwerpen uit de plannen voor 2018 en 2019. Bij het versturen van deze agenda 

was nog geen antwoord op deze vragen ontvangen. In afwachting van dit antwoord heeft de 

werkgroep een werkdocument (zie bijlage) opgesteld dat zij graag tijdens de vergadering wil 

bespreken. Daarbij is uiteraard ruimte voor inbreng van de aanwezigen. Als de vergadering daarmee 

instemt zal de werkgroep na deze bespreking de definitieve tekst opstellen en versturen om er zeker 

van te zijn dat het stadsdeel onze inbreng tijdig ontvangt. 

10. Wvttk en sluiting  

  

  

Vergaderdata 2019: De definitieve vergaderdata in oktober en december worden ter vergadering 

bekend gemaakt.  

  

Bijlagen:   

• Brief UvA: uitnodiging info.bijeenkomst renovatie gebouw P 

• Concept-verslag PWO 27-05-2019 

• Voorstel BAC: Digitale Informatieborden in de buurt 

• Werkdocument  inbreng PWO gebiedsplan 2020 

• Activiteitenoverzicht  

 


