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1. Opening en Voorstelronde 

 
2. Vaststelling van de Agenda 

 
3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 12 juni 2017 

 
4. (Terug) Meldingen 
 
• Sint Jacob: terugblik op bespreking in BestuursCommissie van 12 september als 

agendapunt 8 link: https://centrum.raadsinformatie.nl/vergadering/345704/AB-
vergadering%2012-09-2017  

• Herinrichting PML: door het PWO is een inmiddels ook beantwoord raadsadres 
ingediend. Adres, beantwoording inclusief voorgenomen planning onder link. 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/9/3/reactie-bw-op-
raadsadres-pwo-herinrichting-plantage-middenlaan 

• Gebiedsplan 2018: bijgevoegd de input voor het Gebiedsplan 2018 
• Stad in Balans: De Plantage Weesperbuurt Vereniging streeft ernaar in het najaar 

een themabijeenkomst over het toerisme in onze buurt te organiseren. Zodra 
datum, plaats en programma daarvan bekend ontvangt u daar ook via het PWO 
nader bericht over. Het PWO heeft een uitnodiging ontvangen voor het 
Stadsdiner georganiseerd door de culturele organisaties die zich op de 
gelijknamige website onder de naam Plantage Amsterdam presenteren als ‘the 
cultural garden of Amsterdam’ http://www.plantageamsterdam.nl/  

• Bouwactiviteiten: op de Plantage Middenlaan zijn de volgende bouwactiviteiten 
gaande: uitbreiding Hampshire hotel Lancaster, restauratie Groote Museum Artis. 

• Spillenproject: het Stadsdorp Centrum Oost doet mee aan het zogenaamde 
Spillenproject Eenzaamheid. Op 14 september was er een open eerste brainstorm-
bijeenkomst en er zal een aparte Nieuwsbrief van het Stadsdorp over verschijnen. 

• Namenmonument: De aanvrage voor de omgevingsvergunning wordt dit najaar 
verwacht. De productie voor de gedenkstenen ervan is inmiddels begonnen. 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/7/17/productie-102000-stenen-
voor-namenmonument-begonnen  

• Knip op de Amstel: de informatie over het besluit zelf en de bezwaren van bewoners 
daartegen staat op de website van de BuurtOrganisatie1018 links 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/8/20/knip-voor-autoverkeer-
maakt-sluipverkeer-langs-amstel-oostzijde-onmogelijk  
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/8/28/bezwaar-bewoners-tegen-
knip-op-de-amstel  
 

5. Bestuurlijk Stelsel en Burgerparticipatie 
De inspraakperiode voor het nieuwe Bestuurlijk Stelsel is inmiddels afgerond. Een 
werkgroep van de BuurtOrganisatie1018 heeft een (aangevulde) zienswijze ingediend, 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/7/6/inspraak-wijziging-
bestuurlijk-stelsel-5-juli-tm-5-september 
 

AGENDA 
PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 18 september 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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De Buurtorganisatie1018 wil haar zienswijze en de reacties daarop bespreken in een 
gezamenlijk overleg van de bewonersorganisaties uit het postcodegebied 1018. Het PWO 
zelf is al langer bezig met de toekomstige invulling van de bewonersparticipatie in de 
Plantage Weesperbuurt en die in het nieuwe bestuurlijk stelsel. 
 

6. Rondvraag en Sluiting    Vergaderdata 2017 - 6/11 en 18/12 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 

Ad 3: Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 12 juni 2017 
Ad 4: Om het aantal bijlagen bij de agenda te beperken, wordt voor de stukken zoveel 

mogelijk ‘gelinkt’ naar informatie die beschikbaar is de op de website van de 
BuurtOrginasatie1018. Op die website is veelal de meest recente informatie terug te 
vinden onder het tabblad Nieuws uit 1018.  

Ad 5: Bijgevoegd is de aanvullende inspraakreactie van BO1018. 


