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 Het PWO is een niet gebonden platform dat verbinding biedt tussen bewoners, bedrijven en 

de actieve organisaties in onze buurt met als doel om bij te dragen aan een goed woon- en 

leefklimaat in de PlantageWeesperbuurt 

 Het PWO is een platform waar wensen, ideeën en zorgen kunnen worden ingebracht en om 

na te gaan of hier een breder draagvlak voor is. 

Het PWO onderzoekt in goed overleg of en hoe hier actie op kan worden genomen en wie - 

personen of organisaties - daar verantwoordelijkheid voor wil nemen en inzet voor wil en 

kan geven. 

 

 PWO is een onafhankelijk onderdeel van het netwerk van buurtbewoners, buurtorganisaties, 

bewonersorganisaties en lokale bedrijven en streeft naar 

- actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij eigen buurt 

- elkaar ‘kennen’ en elkaar weten te vinden wanneer nuttig of nodig 

 

PWO bijeenkomsten 

 Circa 8 - 10 keer per jaar 

 Afgeleid van het PWO is het BSU – BuurtSpreekUur 

Het BSU is een open of inloopspreekuur dat enkele keren per maand plaatsvindt. 

Hier kunnen zaken voor het PWO en ‘acute’ zaken worden ingebracht. 

BSU hanteert dezelfde uitgangspunten als PWO; BSU is een middel waarmee slagvaardigheid 

kan worden vergroot. 

 

 

Actuele zaken waar in het kader van het PWO / BSU aandacht aan wordt besteed: 

St Jacob  (bezwaarprocedure, aandacht voor crowdfunding), Namenmonument (bezwaarprocedure, 

aandacht voor crowdfunding), 

Cartesius2 (bouwverkeer over water), 50 km / uur traject Sarphatistraat – Anne Frankstraat, Knip-op-

de-Amstel (Carree, Hermitage, taxi’s, …), nieuwbouw REC (behoud groen parkje, ondersteuning 

bewoners Sarphatiblok), fietsparkeren (REC en smalle grachten / stoepen), … 

 

 

In de nabije toekomst: 

Behoud groene karakter, Weesperstraat & Valkenburgerstraat (drukte en milieu) , herinrichting PML 

PKL e.o., ‘groot’ onderhoud diverse straten bv Nw KS (ook gerelateerd aan bereikbaarheid minder 

mobile medemens), gebiedsplan / verkeerscirculatieplan, … 

 

Oprukken toeristische druk vanuit centrum (horeca, terrassen, AirBnB, zwerfafval, herrie op water ..), 

Spanningsveld belangen van enkele grotere instanties zoals Artis (1.3M bezoekers) , JCK, UvA / REC (6 

a 10K per dag) ten opzichte van bewonersbelangen 

Huurdruk voor wonen en lokale bedrijven, … 

 


