
 Voortgangsoverleg Plantage-Weesperbuurt 
Datum: 12 oktober 2015    Plaats: Stopera, Amstel 1, Plaza Kamer 1388 

 
Van te voren aanmelden is noodzakelijk bij Anke Weber: a.weber@ijsterk.nl 

Op de avond zelf eerst aanmelden bij de portier 
 
AGENDA 
 

20.00 uur  1. Opening, voorstelrondje en vaststelling agenda  
      voorzitter Henk van der Westen, verslaglegging Pienke Kal 
 
20.05 uur  2. Mededelingen en Post 
      Voor zover al niet in de agenda opgenomen of verwerkt. 
 
20.10 uur  3. Verslag Voortgangsoverleg Plantage Weesperbuurt 13 april 2015 
      Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 6 juli 2015 
      Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg 8 september 2015  
   
20.25 uur  4. Concept Gebiedsplan 2016 Deelgebied Oost 
  
21.00 uur 5. Ter informatie en ter bespreking staan: 
 

a. Holocaust Namenmonument 
Documentatie op de website www.buurtorganisatie1018.nl 
Terugblik op het overleg van maandag 5 oktober 2015 
 

b. De Wittenberg 
Zienswijzen en bezwaarschriften bijgevoegd en te raadplegen op website 
www.buurtorganisatie1018.nl  
Uit die zienswijzen en bezwaarschriften kan duidelijk worden, dat veel van wat 
ten aanzien van De Wittenberg te berde gebracht wordt een algemener karakter 
heeft 
 

c. Verplaatsing Tramhalte PML 
Voor de bezwaren en de alternatieven zie het bijgevoegde zienswijze 
 

d. Groene Loper Pilot 
Bij wijze van pilot zou op de Sarphatistraat een (van de) Groene Loper(s) komen 
voor het fietsverkeer 
Veel fietsers gedragen zich weinig ‘verlicht’ in het verkeer en bij het parkeren 
 

e. Weesperstraat 
Op de Mobiliteitsagenda staat geen versmalling van maar een versnelling op de 
Weesperstraat van 50 naar 70 kilometer 
 

f. Bestuurlijk stelsel 
Het bestuur van de SOOP heeft niet alleen te maken met een terugvordering van 
subsidie maar ook met onduidelijk beleid als gevolg van wijzigingen in het bestuurlijk 
stelsel: het draait in de SOOP 
 

g. Nieuwe Kerkstraat 
Alle plannen en toezeggingen ten spijt is daar nog weinig nieuws over te melden 
of het moet zijn over het feest op de Magere Brug, halverwege de Metropool en  
op het eind De Wittenberg 
 

h. Plannen Artis 
De communicatie daarover is vlot getrokken, het verkeer van en naar Artis zorgt voor 
opstoppingen 
 

21.55 uur  6. Rondvraag en Sluiting 
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