
 

 

 

 
 

 

1. Opening en Voorstelronde 
 

2. Vaststelling van de Agenda 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 11 juni 2018 
 

4. Actielijst PWO 
 

De bijgevoegde ‘actielijst PWO’ bevat het schematische overzicht van afgeronde 

en nog lopende activiteiten, zoals die naar aanleiding en na afloop van het laatste 

PWO door wie, naar wie en met welk resultaat zijn ondernomen. Ter vergadering 

zal dit overzicht kort worden toegelicht en kunnen er waar nodig informatieve 

vragen over worden gesteld. Hieronder zijn enkele acties als aparte agendapunten 

opgenomen, omdat die naar verwachting uitvoeriger toelichting dan wel korte 

bespreking zullen vragen. 
 

5. AgendActiePunten 
 

Onderstaande actiepunten zullen uitvoeriger toelichting dan wel korte bespreking 

vragen: Bouwplannen UvA, Beroepsschrift DNP, Bezwaarschrift HNM, 

Herinrichting PML, Gebiedsplan Centrum Oost 2018, MUPI´s.  
 

6. PWO voorzitter 
 

Zoals vorige vergadering besloten zal deze vergadering een nieuwe voorzitter 

gekozen en benoemd worden. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 

Michel van Wijk is daarmee de enige, die zich kandidaat heeft gesteld. Het 

voorstel is dus om zijn kandidatuur te aanvaarden en hem tot voorzitter te 

benoemen. 
 

7. PWO positionering 
 

Bijgevoegd zijn de notitie ‘Positionering PWO’ en de ‘Pitch PWO’ op de 

netwerkbijeenkomst van BO1018. Bij alle wisselingen van de wacht leek het 

verstandig en is Petra Catz bereid gevonden en in staat gebleken een notitie aan te 

leveren. Die enerzijds resultaat is van overleg en anderzijds ertoe uitnodigt. Het is 

een ‘begeleidstuk’ en ‘uitgesproken’ over de rol en positie van het PWO ‘als een 

open en objectief platform om van gedachten te wisselen’. 

8. Rondvraag en Sluiting   Vergaderdata 2018:  10/9, 5/11 en 17/12 
 

 

Bijlagen: 
 

Ad 3: Concept Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 11 juni 2018 

Ad 4:  Actielijst Plantage Weesperbuurt Overleg bijgewerkt tot 28 juni 2018 

Ad 6: Notitie PWO positionering en Pitch PWO netwerkbijeenkomst BO1018. 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 9 juli 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 


