
 

 

Agenda PWO 27 mei 2019 20.00 uur Hyatt Regency (Sarphatistraat 104)  

1. Opening en voorstelronde  

2. Vaststellen van de agenda  

3. Mededelingen  

- Oproep Flying Squad 

- Actielijst  

- Buurtfestival Wertheimpark 

4. Conceptverslag PlantageWeesperbuurtOverleg dd 1 april 2019  

5. De toekomst en het voorzitterschap van het PWO 

Zoals eerder gemeld heeft Michel van Wijk zich tijdens de vorige vergadering teruggetrokken als 

voorzitter van het PWO. Vooralsnog is gekozen voor een roulerend voorzitterschap in afwachting van 

een discussie over de toekomstige werkwijze van het PWO. Het idee is om tijdens deze vergadering 

een werkgroep te vormen die zich op die toekomst gaat bezinnen en die zo mogelijk tijdens de 

vergadering van 2 september een voorstel op tafel zal leggen. 

6. Herprofilering Nieuwe Kerkstraat 

Bewoners van de Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat hebben zich in een brief aan 

gebiedsmakelaar Gerben Kossen beklaagd over het feit dat van de al lang toegezegde herprofilering 

van hun straat nog steeds niets terecht is gekomen. Bewoner Peter Zwaga zal de brief toelichten. 

7. 30 km. op de Weesperstraat 

Bewonersorganisaties rond de Weesperstraat en Valkenburgerstraat gaan een petitie aan wethouder 

Dijksma aanbieden met het verzoek om op de Wibautas een maximumsnelheid van 30 km/uur in te 

voeren. Zij vragen om een steunbetuiging  van het PWO 

8. Klein Chemisch Afval 

Sinds de chemokar niet meer zijn ronde maakt in de wijk, is het niet meer mogelijk om klein 

chemisch afval op een gemakkelijke manier kwijt te raken. Vermoedelijk verdwijnt daardoor veel 

schadelijks in vuilniszakken. Michel van Wijk en Erik Hardeman onderzoeken in samenwerking met de 

gemeente en het Netwerk Plantage de mogelijkheid om toch weer een voorziening voor klein 

chemisch afval in de buurt te verwezenlijken. Voor een goede aanpak willen zij graag inzicht in de 

behoefte van bewoners. Voor dat doel gaan zij een kort briefje opstellen dat zij graag via de 

mailinglijst van het PWO willen verspreiden. Hun verzoek aan de vergadering is om hiervoor 

toestemming te verlenen. 

9. Light Festival  



Het jaarlijkse Light Festival zal zich deze winter voor het eerst buiten het stadshart afspelen. Het 

komt naar de Plantage en de Kadijken. Bewoners Amsterdam Centrum (BAC) vindt dit een goede 

ontwikkeling en roept B&W van Amsterdam op om in de komende jaren ook andere stadsdelen in de 

route te betrekken. Michel van Wijk vraagt in dit verband om een steunbetuiging van het PWO. 

11. Wvttk en sluiting  

  

  

Vergaderdata 2019: 02-09, 28-10, 16-12 Alle vergaderingen op maandag 20.00 uur  

  

Bijlagen:   

- Actielijst 

- Conceptverslag PWO van 1 april 2019  

- Brief bewoners Nieuwe Kerkstraat 

- Voorstel 30 km. Wibautas 

- Voorstel Light Festival 

 

 


