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1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 6 februari 2017 
 

4. (Terug) Meldingen 
 

• Wittenberg: er is volgens de RvS geen sprake van wonen en dus ook geen 

vergunning tot woningonttrekking vereist. In de vergadering van de RC Wonen 

van 29 maart stond onder de punten 13 en 14 deze uitspraak geagendeerd evenals 

de voortgangsrapportage 2016 programma ouderenhuisvesting. 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346549/raadscommissie%20Wo

nen%2029-03-2017  

• Plantage Middenlaan: Op 8 februari 2017 is er een (vervolg)bijeenkomst 

geweest van ‘meedenkers verkenning herinrichting Plantage Middenlaan’.  

Het verslag daarvan is bijgevoegd.  

• Alexanderplein: er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van het 

Alexanderplein om tot een nog betere doorstroming van het (fiets)verkeer daar te 

komen. Ter vergadering zal het ontwerp daarvoor worden toegelicht 

• Stad in Balans: Op 16 maart belegde de Bewonersraad NGW Nieuwmarkt Groot 

Waterloo een themavergadering over de Drukte in de Stad. Juist om de huidige 

overlast effectief te kunnen bestrijden werd de aandacht gevestigd op de explosief 

groeiende stroom van toeristen. De presentatie van Stephen Hodes is bijgevoegd. 

• OV-comité: verslag(aantekeningen) met bijlagen van de bijeenkomst in het 

Wijkcentrum d’Oude Stadt op 27 maart 2017 zijn bijgevoegd. 

 

5. Nieuwbouw Sint Jacob 
Vanaf 9 maart tot en met 19 april ligt de omgevingsvergunning voor het ontwerp 

voor de nieuwbouw van Sint Jacob ‘De Nieuwe Plantage’ ter inzage. Donderdag 

30 maart waren omwonenden, belangstellenden en betrokkenen buurt breed door 

de projectontwikkelaar Koopmans uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 

Bij gelegenheid van de ter inzagelegging van de omgevingsvergunning is er op de 

website van de BuurtOrganisatie1018 een nieuwsartikel verschenen onder de link: 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/3/9/plan-nieuwbouw-

sint-jacob-plantage-middenlaan-52-ter-visie 

 

6. Herinrichtingsplannen PPL, RS en PKL 
Op 27 januari, 2 februari en 6 februari zijn er bewonersbijeenkomsten geweest ter 

verkenning van plannen tot herinrichting van de Plantage Parklaan, Roetersstraat en 

Plantage Kerkstraat. Op basis daarvan worden eind mei of begin juni de eerste 

ontwerpplannen verwacht. 

Al deze (en andere) lopende projecten zijn op de website van gemeente te vinden 

https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/ Zij staan daar alfabetisch geordend 

onder de beginletters van de projecten in dit geval die van de P en de R. 

 

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 10 april 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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7. PWO 2017 en PWO 2.017 

PWO 2017 betreft de planning van de agenda voor het PWO het komende jaar. Voor de 

vergadering in juni kunnen er herinrichtingsplannen liggen voor de PML, PPL, PKL, RS, 

Alexanderplein en Artisboulevard.  

PWO 2.017 betreft de ‘plaatsing’ van het PWO in het bredere kader van het nieuwe 

bestuurlijke stelsel en het beleid van de centrale stad. Zolang dit kader en dat beleid nog 

niet verder is ingevuld richt het PWO zich meer op profilering dan op plaatsing. 

 

8. Rondvraag en Sluiting    Vergaderdata 2017 : 12/6, 18/9, 6/11 en 18/12 

 

 

Bijlagen: 
 

Ad 3: Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 6 februari 2017 

Ad 4: Verslag bijeenkomst meedenkers verkenning herinrichting PML 8 februari 2017 

 Presentatie Stephen Hodes van de LAgroup www.lagroup.nl 

 Verslag(aantekeningen) van OV-comité 27 maart 2017 

 

 

 

 

 
 

http://www.lagroup.nl/

