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1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 18 september 2017 

 

4. Stand van zaken en laatste (beslissende) ontwikkelingen 

 

A. Sint Jacob: Het ‘advies projectbesluit met zienswijzen nieuwbouw Sint Jacob’ 

staat 7 november op de agenda van de BestuursCommissie. Stukken zijn te 

raadplegen op https://centrum.raadsinformatie.nl/vergadering/345715/AB-

vergadering%2007-11-2017  

Daarnaast is er via de Federatie Openbare Kwaliteit een ‘second opinion 

welstandscommissie’ aangevraagd. Voor verdere informatie daarover zie de 

website van BO1018  http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/  

 

B. Herinrichting PML: De voor 7 november geplande inloopbijeenkomst is komen 

te vervallen. Zodra een nieuwe datum bekend is volgt een nieuwe bewonersbrief. 

Het raadsadres van het PWO, de beantwoording daarvan met toelichting, de 

reactie daarop met de uitnodiging aan wethouder Litjens zijn bijgesloten. 

 

C. Gebiedsplan 2018: De planning voor het Gebiedsplan 2018 is bijgesloten. 

De resultaten van de online enquête en een concept Gebiedsplan 2018 zijn nog 

niet beschikbaar. 

  

D. Namenmonument: Voorafgaand aan de BestuursCommissie van 7 november 

(zie boven) zal er een ‘presentatie over het nationaal holocaust namenmonument’ 

zijn. Inmiddels zijn er twee omgevingsvergunningen aangevraagd: een voor het 

monument zelf en de andere voor de kap van 34 bomen op de locatie. De laatste 

is bijgevoegd en naar beiden is hieronder de link opgenomen. 

Tenslotte is door de heer Matser van het comité ‘Niet Hier’ een inventarisatie 

opgemaakt van ‘knelpunten HN op locatie Weesperstraat’. Daarin worden de 

verwachte effecten en aandachtspunten uit het rapport van Royal Haskoning BV 

indertijd opgesteld voor het ontwerp in het Wertheimpark vergeleken met die  

van het nieuwe ontwerp voor de groenstrook aan de Weesperstraat. 

 

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 6 november 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 

https://centrum.raadsinformatie.nl/vergadering/345715/AB-vergadering%2007-11-2017
https://centrum.raadsinformatie.nl/vergadering/345715/AB-vergadering%2007-11-2017
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/
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5. (Door)lopende zaken 

 

• Bestuurlijk Stelsel en Burgerparticipatie. De Buurtorganisatie1018 gaat ook zelf een  

themabijeenkomst organiseren over het nieuwe bestuurlijk stelsel de burgerparticipatie.  

• Bestuur Stichting tussen Amstel en Artis wordt met twee leden aangevuld. 

• Cartesius2 heeft middels een bewonersbrief een informatieavond aangekondigd op 

woensdag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur in het Verzetsmuseum. 

• Knip op de Amstel wordt onderzocht. http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-

1018/2017/10/5/gemeente-gaat-onderzoek-doen-naar-autoverkeer-amstel-oostzijde  

 

 

6. Rondvraag en Sluiting      Volgende vergadering 18/12 

 

 

 

 

Bijlagen: 
 

Ad 3: Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 18 september 2017. 

Ad A: Voor de onderliggende stukken en nieuwsberichten wordt verwezen naar de website 

van de BestuursCommissie en die van de Buurtorganisatie1018. De ‘second opinions’ 

zowel met betrekking tot het verkeersonderzoek als met betrekking tot het advies van 

de welstandscommissie zijn nog niet beschikbaar. 

Ad B: Bijgevoegd zijn in chronologische volgorde: PWO raadsadres PML, Beantwoording  

Raadadres Herinrichting PML, Brief aan Litjens. 

Ad C: Bijgevoegd is de Planning Gebiedsplan 2018. De uitlagen van de online enquête en 

een concept Gebiedsplan 2018 zijn nog niet beschikbaar. 

Ad D: De links naar de ingediende maar nog niet vrijgegeven omgevingsvergunningen zijn: 

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-centrum/2017/week-

39/aanvragen/aanvraag-13/ 

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-centrum/2017/week-

43/aanvragen/aanvraag-2b/   

Bijgevoegd is de genoemde ‘Inventarisatie knelpunten HN op locatie Weesperstraat’. 
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