
 

 

 

 

 

 
1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 26 september 2016 
 

4. (Terug) Meldingen 
 

Wittenberg: uitspraak Raad van State 13 oktober 2016 in bijlage. 

Tramhalte Artis: voorstel tot hernieuwde verkenning aangenomen. 

Emailwisseling over nader uitleg met betrekking tot dit besluit in bijlage. 

Sint Jacob: start werkzaamheden begin 2017, bouwvoorzieningen. 

Bierfiets: besluit gemeente en bezwaarschrift PWO in bijlagen. 
 

5. Reactie PWO op Gebiedsplan 2017 
Na de week en de dag van het Gebied heeft het PWO pagina en puntsgewijs op  

het concept Gebiedsplan gereageerd naar het Gebiedsteam zelf en de Bestuurs-

commissie van het Stadsdeel Centrum. 

Op 1 november staat de aanlevering gepland van de Gebiedsplannen aan de 

Bestuurscommissie, op 15 november de ‘hoorzitting’ erover en op 6 december 

worden ze vastgesteld. 
 

6. Voorstel voor herinrichting Roetersstraat en Plantage Kerklaan 

Toelichting bij en bespreking van dit voorstel zal hoofdonderwerp zijn van deze 

vergadering. Aangezien dit voorstel nog in een ontwerpfase verkeert, zal de 

inbreng vanuit deze vergadering meegenomen (kunnen) worden bij de verdere 

uitwerking en gefaseerde uitvoering ervan.  

Met dit voorstel wordt geprobeerd in te spelen op ontwikkelingen, die zich in  

onze buurt (gaan) voordoen. In haar reactie op het Gebiedsplan 2017 heeft ook  

het PWO aandacht voor deze ontwikkelingen gevraagd en aangegeven hoe daar  

volgens haar op ingespeeld zou kunnen worden. Bespreking van dit voorstel  

ligt in (de) lijn met die reactie. 
 

7. Rondvraag en Sluiting   Volgende vergadering 19 december 2016  

 

Bijlagen: 
 

Ad 3:  Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 11 juli 2016. 

Ad 4:  Uitspraak Raad van State 13 oktober 2016. Uitleg op de website van BO1018. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2016/10/28/raad-van-state-

houdt-zich-op-de-vlakte-in-zaak-wittenberg  

 Emailwisseling met nadere uitleg over dit besluit tot hernieuwde verkenning. 

 Aanwijzingsbesluit verbod groepfietsen in Amsterdam en het bezwaarschrift ertegen. 

Ad 5:  Pagina en puntsgewijze reactie van het PWO op het concept Gebiedsplan 2017. 

 Indien tijdig aangeleverd is het definitieve Gebiedsplan ter vergadering beschikbaar.  

Ad 6:  Het voorstel zelf voor herinrichting Roetersstraat en Plantage Kerklaan of anders  

de Power Point presentatie daarvan zal ter vergadering beschikbaar zijn. 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 7 november 2016 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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