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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 9 april 2018  
 
Aanwezig: Henk van der Westen (vz), Erik Hardeman (not), Peter Anink, Inge Blaauw, Piet Borst, 
Florine Boucher, Petra Catz, Hans van Dalen, Peter van Donselaar, Agnes Evers, Lia Gorter, Pienke 
Kal, Loes Lauteslager, Michel Snoeren, Bob Soer, Hans Soetekouw, Paul Spoek, Marlies Steverink, 
Roos Theuws, Dirk Jan Veldman, Michel van Wijk, Angelique Wijnberg, twee student-bestuursleden 
van Filmhuis Kriterion. 
 
Afwezig mk: Hans van Rooijen, Vera Amende, Karel Warmenhoven 
   

1. Opening en Voorstelronde  
Voorzitter opent de vergadering 
 

Scheidend gebiedscoördinator Roeland Lagendijk krijgt als eerste het woord. Hij deelt mee dat hij 

afscheid komt nemen, omdat hij gebiedsmakelaar wordt voor de Dijksgracht en het Marineterrein en 

zich daarnaast gaat bezig houden met de Oostelijke Eilanden als ontwikkelbuurt. Hij wordt in de 

Plantage en de Weesperbuurt opgevolgd door Gerben Kossen. Voorts meldt hij dat op de 

Sarphatistraat 92 tien woningen komen voor statushouders. Na tien jaar zullen de woningen als 

sociale huurwoning aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Na deze mededeling verlaat hij de 

vergadering. 

 

2. Vaststelling van de Agenda  
De  agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 18 december 2017  
Dit wordt onder dankzegging goedgekeurd  

 

4. Proceskosten 

 

a) Sint Jacob 

Loes Lauteslager meldt dat een eerste crowdfundingsactie, waaraan onder meer via de mailinglist 
van het PWO bekendheid is gegeven, voldoende heeft opgeleverd voor het betalen van de second 
opinion over de welstandsaspecten van het ontwerp en van de kosten voor het schrijven van het 
beroepsschrift door de advocaat. Nu deze moet reageren op de verweerschriften van de gemeente, 
is echter meer geld nodig. Hiervoor is een nieuwe crowdfundingsactie opgezet en het PWO is 
gevraagd om ook aan deze actie bekendheid te geven. Voorzitter stelt met nadruk dat de 
verantwoording voor de binnenkomende gelden en het gebruik daarvan een zaak is van de 
initiatiefnemers. Het PWO staat daarbuiten en geeft slechts bekendheid aan de actie. Daarom zal het 
PWO ook niet zelf om verantwoording vragen.  
Op basis van de vanavond gegeven informatie stemmen de aanwezigen unaniem in met het voorstel 

om via de mailinglist van het PWO aandacht voor de (vervolg)crowdfundingsactie te vragen. 
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b) Namenmonument 

Petra Catz en Peter van Donselaar doen verslag van de laatste ontwikkelingen. Het bezwaarschrift 
tegen de komst van het monument is op 14 maart ingediend bij de bezwaarschriftencommissie die er 
op 15 mei een openbare hoorzitting over belegt. Een definitief besluit zal echter moeten wachten op 
de benoeming van een nieuw bestuur van het stadsdeel en zal waarschijnlijk pas na het zomerreces 
worden genomen. Voor de bezwaarprocedure is door de Stichting de Groene Plantage (SDGP) een 
advocaat ingehuurd. De stichting heeft daarmee haar nek uitgestoken, want de bestuursleden ervan 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten. Er is een bankrekening geopend, een website gelanceerd 
en een kascommissie in het leven geroepen voor maximale transparantie over de financiën. 
Voorzitter is gevraagd en heeft toegezegd om in die commissie plaats te nemen. Om de kosten te 
dekken is door de stichting een crowdfundingsactie gestart, waaraan men zo breed mogelijk 
bekendheid wil geven. Het PWO is benaderd met het verzoek om via de mailinglist aandacht voor de 
actie te vragen. Voorzitter stelt dat het PWO geen rechtspersoon is en het bezwaarschrift om die 
reden ook niet mede heeft ingediend. Er is echter geen bezwaar tegen het geven van bekendheid 
aan de actie op dezelfde voorwaarden als genoemd onder 4a. 
Op basis van de vanavond en eerder gegeven informatie stemmen de aanwezigen unaniem in met 

het voorstel om via de mailinglist van het PWO aandacht voor de crowdfundingsactie te vragen. 

5. Werkzaamheden 

 

a) Herinrichting Plantage Middenlaan 

Michel van Wijk heeft met Jan Willem Sluyter van de afdeling ‘verkeer en openbare ruimte’ en 
projectleider PML Eric van Tertholen een wandeling gemaakt door de Roetersstraat, Plantage 
Kerklaan en Plantage Middenlaan. Hij heeft hen gewezen op de lappendeken van telkens wisselende 
maximumsnelheden op die route en op de talloze bouwactiviteiten in de komende drie jaar, en 
gevraagd naar de mogelijkheid om gedurende die periode tijdelijk voor het hele gebied een 
maximumsnelheid van 30 km vast te stellen. Dat verzoek is welwillend ontvangen. Van Wijk heeft 
eraan toegevoegd dat doorgaan met de herinrichtingsplannen hem in de gegeven omstandigheden 
niet reëel lijkt.  
Voorzitter stelt dat dit initiatief van Van Wijk helemaal in lijn is met de ambitie van het PWO om de 

contacten met de gemeente te intensiveren. Hij constateert dat het initiatief wordt ondersteund 

door alle aanwezigen. Na vanavond is het daarom geen particulier initiatief meer, maar een initiatief 

dat door het PWO wordt gedragen. 

b) Cartesius 

Michel van Wijk doet kort verslag van een onlangs door het Cartesius Lyceum belegde informatie-
avond over de verbouwing van het aangekochte pand aan de Plantage Muidergracht. De werkzaam-
heden gaan augustus 2018 van start. Een dreigend knelpunt is de verdere toenamen van het toch al 
drukke bouwverkeer in die straat. De school zal worden gevraagd om het transport van materialen 
zoveel mogelijk over het water te laten plaatsvinden om de buurt te ontlasten. De bouwmanager van 
de gemeente heeft zich bereid verklaard om dit verzoek van buurtbewoners te ondersteunen.  
Een ander knelpunt wordt gevormd door het grote aantal busjes voor personeelsvervoer dat in de 

buurt, soms zelfs in het Westermannplantsoen, parkeert. Het betreft hier verkeer voor zowel 

Cartesius als voor Sint Jacob, maar er is geen sprake van onderlinge coördinatie. En de gemeente laat 

het op zijn beloop. Van Wijk heeft deze twee punten aangekaart in een brief aan de projectmanager 

van Cartesius en aan gebiedsmakelaar Gerben Kossen van het stadsdeel. Ook ten aanzien van dit 

initiatief constateert voorzitter dat dit door het PWO wordt gedragen. 
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c) Gebiedscoördinatie 

De volgende voorgestelde brief van Michel van Wijk gaat over de gebiedscoördinatie en zal worden 
verstuurd aan Gerben Kossen en aan de nieuwe gebiedscoördinator Katja van den Hurk. De 
boodschap is dat het tijd wordt dat de gemeente regie gaat voeren en zorgt voor een goede 
coördinatie tussen alle bouwprojecten. Dat impliceert onder meer afstemming tussen de BLVC-
plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) voor de diverse projecten. Van 
Wijk meldt dat hij benieuwd is naar de reactie op deze brief. Mocht het antwoord niet bevredigend 
zijn, dan volgt wat hem betreft ‘opschaling’. 
Petra Catz en Peter Anink plaatsen als kanttekening dat het beter is om niet te snel aan opschalen te 

denken. Wij willen een band met de instanties opbouwen, dan is van belang om die instanties ‘aan te 

blijven spreken’. Voorzitter meldt dat de brief door hem als voorzitter PWO zal worden verzonden. 

6. Bestuurlijk Stelsel 

Voorzitter werpt de vraag op hoe PWO, maar ook PWBV en STAA, directere contacten met het 

ambtelijke en politieke apparaat kunnen krijgen. Petra Catz denkt niet dat die vraag vanavond  

beantwoord kan worden. Op haar voorstel wordt een kleine werkgroep benoemd diedir  voor de 

junivergadering van het PWO voorbereidt. Van deze werkgroep maken deel uit: Petra Catz, Erik 

Hardeman, Hans Soetekouw, Henk van der Westen en Michel van Wijk. 

7. PM punten 

 

• Knip op de Amstel.  

Dirk-Jan Veldman rapporteert dat het verkeer op de Nieuwe Keizersgracht sinds de invoering van een 

verplichting om op de hoek met de Weesperstraat rechtsaf te slaan met dertig procent is afgenomen. 

De nieuwe verkeersregel wordt echter stelselmatig genegeerd, want 60% van het verkeer slaat op de 

bewuste hoek linksaf. De gemeente wil afwachten of de openstelling van de Mauritskade soelaas 

biedt. Daarna gaat zij weer meten. De bewoners hopen op verbetering wanneer het stuk Sarphati-

straat tussen Weesperplein en Frederiksplein zal worden omgevormd tot fietsstraat. Michel van Wijk 

suggereert om handhavers met een mobiele telefoon overtreders van de nieuwe verkeersregel te 

laten fotograferen en op basis daarvan te verbaliseren. Veldman legt uit dat beelden alleen mogen 

worden gemaakt bij verbodsborden en niet bij gebodsborden.   

• Weesperstraat.  

Michel van Wijk heeft voorgesteld om bij de gemeente een verzoek in te dienen om op de 

Weesperstraat een maximumsnelheid van 30 km. in te stellen. Gezien het buurtoverstijgende 

karakter van de problematiek van het verkeer op de as IJtunnel – Amstelstation heeft voorzitter met 

Van Wijk afgesproken om dit onderwerp nu even te parkeren. Wel lijkt het hem nuttig om het mee te 

nemen in de beraadslagingen van de onder punt 6 genoemde werkgroep. 

• Fietsen in de Roetersstraat 

De twee aanwezige bestuursleden van filmhuis Kriterion vragen aandacht voor het fietsenprobleem 

op de stoep voor het filmhuis en in de wijde omgeving. De gemeente en de UvA wijzen naar elkaar bij 

het zoeken naar een oplossing. Daarom wil het Kriterion-bestuur nu een petitie starten. De vraag is 

of de aanwezigen in dat verband nuttige adviezen hebben. Zelf hebben de studenten nog geen 

helder idee en zij vragen zich af in hoeverre de buurtorganisatie met dit probleem bezig is. Na enig 

heen en weer gepraat wordt afgesproken dat zij de zaak eerst nog een keer intern bespreken en 

vervolgens naar het buurtspreekuur komen met een meer uitgewerkt plan. 
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• Andere punten 

Over de resterende punten: het Gebiedsplan, het Touringcarbeleid, het Buurtfeest, de Rolkofferactie 

en het Kinderbeestfeest vindt geen discussie plaats. 

8. Rondvraag 

Dirk Jan Veldman meldt dat de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesper-

straat veel overlast ervaren van feestboten die ’s avonds ondanks het geldende verbod aanmeren 

aan de Schaduwkade. De feestgangers beklimmen de kade en urineren ertegen. Zijn idee is dat dit 

probleem zou kunnen worden opgelost met drijvende tuinen, die aanmeren op die plek onmogelijk 

maken. Hij gaat dit nader onderzoeken. 

Voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 


