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1. Opening en Voorstelronde 

 
2. Vaststelling van de Agenda 

De bijlagen bij de agenda worden onderaan de agenda vermeld en kunnen 
geopend worden door zoals daar aangegeven op de hyperlinks te klikken. 
 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 30 mei 2016 
 

4. (Terug) Meldingen 
 

Wittenberg: geen nadere zitting gevraagd 
Namenmonument: unaniem besluit gemeenteraad 22 juni 2016 
Wertheimpark: officiële opening Wandelpad als sluitstuk van de Groene Loper, 
extra tennisbaan en verbreding park aan de Plantage Parklaan 
Sarphatistraat: de pilot is van start gegaan 
Groene Loper: onderzoek naar verbetermethodes grasbaan 
Weesperplein en Weesperstraat: werkzaamheden zomer 2016, verkeersdruk 
Sint Jacob: verleende en aangevraagde omgevingsvergunning ‘platanen’ 
Parkeergarages: haalbaarheidsonderzoek parkeergarage omgeving Artis 
Bouwwerkzaamheden: Lancaster, Artis Groote Museum, UvA gebouw A 
 

5. Buurtenquête 2016: resultaten en knelpunten 
De uitslagen van de buurtenquêtes zijn inmiddels bekend en gepubliceerd op de 
website van de gemeente. De uitslagen zijn per buurt te raadplegen en in de laatste 
Nieuwsbrief van BO1018 zijn die voor het postcodegebied 1018 samengevat. 
 

6. Bouwstenen Gebiedsplan 2017 
De bouwstenen voor het Gebiedsplan Centrum-Oost 2017 worden volgende 
onderstaande planning op 5 juli 2016 ter kennisname door/aan het AB 
aangeleverd. Indien dan beschikbaar zullen zij op de vergadering worden 
uitgereikt.  
In de vorige vergadering is besloten de vergaderdata van het PWO af te stemmen 
op die planning: 26 september 2016, 7 november 2016 en 19 december 2016. 

 

AGENDA 
PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 11 juli 2016 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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7. Terugblik en vooruitblik PW(V)O en BSU 
Het zomerreces komt eraan. Hoe kijken wij terug op het afgelopen seizoen en welke 
vooruitzichten of vergezichten hebben wij voor het komende. 
Op 20 juli zal het laatste BSU zijn voor het zomerreces en op 7 september weer het eerste 
erna. Langer doorgaan lijkt weinig zinvol, eerder starten of aanwezig zijn in Eik en Linde 
anders dan ter voorbereiding van het PWO kan wenselijk zijn. 
 

8. Rondvraag en Sluiting 
 

 
Bijlagen: 
Klik hieronder op de onderstreepte woorden en kies voor hyperlink openen. 
 
Ad 3:  Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 30 mei 2016 
Ad 4:  Werkzaamheden Weesperplein en Weesperstraat. Zie Nieuwsbrief Gemeente 
 Verleende en aangevraagde omgevingsvergunningen ‘platanen’ Sint Jacob 
 Haalbaarheidsonderzoek parkeergarages ook in omgeving Artis 
Ad 5:  Uitslagen van de Buurtenquêtes voor het Stadsdeel Centrum en voor de Plantage en  

de samenvatting daarvan in de Nieuwsbrief van de BuurtOrganisatie 1018 

https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied/centrum-actueel/nieuwsbrief/nieuwsbrief-1/nieuwsbrief-30-juni/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20160630&utm_content=link_ID0AIADI0UADI&utm_campaign=nieuwsbrief%2030%20juni
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@979920/besluit-15/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@983601/aanvraag-10/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/actueel/locaties-parkeergara/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/bestuurscommissie-c/buurtenquete/buurtenquete-2016/
http://us9.campaign-archive1.com/?u=45a02b0b911331438efacff45&id=999df93659&e=8976cbdd70

