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1. Opening en Voorstelronde 

 

2. Vaststelling van de Agenda 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 6 november 2017 

 

4. Stand van zaken. 

 

A. Sint Jacob: Op 5/6 zijn (de) bijgesloten vergunningen met betrekking tot Sint 

Jacob (PML 52) gepubliceerd. Betrokken omwonenden en bewoners beraden 

zich over (mogelijke) juridische bezwaren, waarvoor een bezwaartermijn van zes 

weken beschikbaar is.  

 

B. Herinrichting PML: Op de agenda van de Bestuurscommissie van 28/11 stond 

ter kennisname de bijgevoegde bewonersbrief, waarin gewezen wordt op het 

ontbreken van een integrale afweging ‘herinrichting Plantage Middenlaan – 

project Nieuwe Plantage’. Ter vergadering volgt indien dan beschikbaar 

informatie over de beantwoording van deze brief, de bespreking van de 

herinrichtingsplannen in het gemeentebestuur en de nieuwe datum voor de op 

7/11 vervallen inloopbijeenkomst. 

 

C. Gebiedsplan 2018: Van de gelegenheid tot inspreken op 19 december bij de 

BestuursCommissie zal gebruik worden gemaakt.  

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/11/9/inspraaktraject-

concept-gebiedsplan-2018-centrum-oost-gestart  

  

D. Namenmonument: De beslistermijnen voor de aangevraagde omgevings-

vergunning voor de bouw (21/9) als voor de bomenkap (26/10) zijn beiden met 

zes weken verlengd. De data van die besluiten tot verlenging en de publicaties 

daarvan zijn echter niet dezelfde: voor de bouw 9/11besluit en 16/11publicatie, 

voor de bomenkap 23/11 besluit en publicatie. 

Zonder verdere verlengingen zijn de besluiten en de publicaties daarvan dus net voor 

en net na de jaarwisseling te verwachten. Daarna geldt nog maar een bezwaarprocedure 

van zes weken, aangezien het hier geen uitgebreide omgevingsvergunningen betreft. 

Om die reden zal te vergadering verder verslag gedaan worden van de voorbereidingen 

voor het indienen van mogelijke bezwaarschriften en het aanbieden een alternatief op 

het Mr. Visserplein. Zie daarvoor bijgevoegde publicaties in de VK en het Parool. 

Reacties daarop en andere acties worden ter vergadering ingebracht en toegelicht. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/11/30/kunstenaars-plaats-

het-holocaust-namenmonument-onder-het-mr-visserplein  

 

 

AGENDA 

PLANTAGE WEESPERBUURT OVERLEG 

Datum: maandag 18 december 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Eik en Linde 
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E. Monument Joodse Erkentelijkheid: Op 14/11 is er inloop-informatieavond geweest 

over de mogelijke verplaatsing van dit monument naar het Overloopplantsoen. Een 

sfeerimpressie daarvan is te vinden op de website van BO1018. Er is geen verslag 

gemaakt van deze bijeenkomst, maar voor geïnteresseerden zijn de vragen, antwoorden 

en aantekeningen van een bewoonster beschikbaar gesteld en bijgevoegd. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/11/19/overloopplantsoen-

bewoners-fel-tegen-komst-monument-van-joodse-erkentelijkheid  

 

5. (Door)lopende zaken 

 

• Bestuurlijk Stelsel en Burgerparticipatie. Op 27/11waren er gelijktijdig een informatie-

bijeenkomst georganiseerd door de gemeente als een themabijeenkomst door de 

BuurtOrganisatie1018 over het nieuwe Bestuurlijk Stelsel en de Burgerparticipatie.  

Tot 27/12 is het mogelijk om kandidatenlijsten in te dienen. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/11/13/27-november-2015-u-

thema-avond-buurtorganisatie-1018-over-wijziging-bestuurlijk-stelsel  

• Cartesius2 op 1/11 vond de informatieavond plaats met hieronder de link naar een  

impressie en het verslag daarvan. http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/Samenvatting-

informatieavond-Cartesius-2-Plantage-Muidergracht-14.pdf  

• Knip op de Amstel wordt onderzocht. http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-

1018/2017/10/5/gemeente-gaat-onderzoek-doen-naar-autoverkeer-amstel-oostzijde  

• Touringcarbeleid. Op 3/11 heeft wethouder Litjens het bijgevoegde Besluit Touringscar 

Transitieplan aan het college aangeboden. Daarin zijn geen mogelijkheden voorzien tot 

ontheffing, waardoor zoals te zien op het kaartje de parkeergarage van Artis enkel nog 

bereikbaar zou zijn via de Plantage Middenlaan en niet meer via de Anne Frankstraat.  

 

 

6. Rondvraag en Sluiting       Vergaderdata 2018: 5/2, 9/4, 11/6, 9/7, 10/9, 5/11 en 17/12 

 

 

 

Bijlagen: 
 

Ad 3: Concept Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 6 november 2017 

Ad A: Vergunningen Sint Jacob SC en UP 

Ad B: Bewonersbrief met pleidooi voor integrale benadering 

Ad D: Berichten uit de Volkskrant en het Parool 

Ad E: Vragen en hun beantwoording met aantekeningen bij de verplaatsing van het MvJE 

Ad 5:  Besluit Touringcar Transitieplan van wethouder Litjens met kaartje. 
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