
 
 
Plantage Weesperbuurt Overleg -  Een beschouwing over hoe wat waarom  
 
 
Er gebeurt nogal wat  in de Plantagebuurt. Allerhande bouwprojecten, plannen van de gemeente met 
betrekking tot herinrichting, verkeer, en nog veel meer. Bewoners voelen zich vaak genoodzaakt 
actie te ondernemen. Er zijn veel verschillende spelers, organisaties, verbanden, verenigingen, clubs 
en bewonersgroeperingen die willen opkomen voor hun belangen. 
Het is behoefte stil te staan en te kijken naar de werkwijze en de structuur van het PWO zoals die in 
de loop van de tijd zijn gegroeid en om helderheid te creëren over de rol en de functie van het PWO. 
 
Deze notitie is bedoeld om een en ander onder elkaar te zetten, en kan indien gewenst dienen als 
basis voor discussie. 
 
  
1. Wat is , en wat is het doel van het PWO? 
 
* Het Plantage -Weesperbuurt Overleg is een overleg. Een groep mensen om een tafel om elkaar te 
spreken. Een samenkomst van buurtbewoners, buurtgebruikers, buurtorganisaties, dat als collectief, 
zonder statuten, zonder reglement , zonder strak kader,  overleg en informatie-uitwisseling faciliteert 
tussen en ten behoeve van iedereen die dat maar wil.  
* Onderwerpen waar men zich op richt zijn zaken als openbare ruimte, verkeer, veiligheid, 
leefbaarheid, sociale cohesie, groen, etc. 
* Het ‘wij’  is leidend. Het “PWO” is faciliterend aan het wij. Basis uitgangpunt is dat het PWO in alles 

dat het doet bijdraagt aan vergroten van samenhang. Overleg en besluitvorming hebben als doel en 

zijn gebaseerd op consensus.  

* Het is een plek waar individuele buurtbewoners of bewonersgroepen die vanuit hun eigen belang, 

het belang van hun hun rijtje, hun buurtje, hun onderwerp of hun wensen activiteiten ondernemen - 

hierover kunnen vertellen, ideeën kunnen opdoen, of anderen kunnen betrekken.  

* Het PWO representeert niets, en “is” zelf niets. Het biedt een platform aan bewoners die actief zijn 

in de buurt,  die actie willen ondernemen vanuit een gevoelde urgentie of uitvoering willen geven 

aan een wens of een idee. 

* Bij uitzondering kan het PWO zelf een standpunt formuleren en uitdragen. Besluit of dit aan de 
orde is wordt genomen tijdens een PWO bijeenkomst en wordt uitsluitend bij consensus genomen. 
Het zal dan gaan over onderwerpen waarvan het PWO,  het collectief,  de ronde tafel, meent dat die 
van evident belang zijn voor de hele buurt, en de hele buurt raken. Dat zou bv kunnen gaan over 
openbaar vervoer, bescherming historische waarden, grootschalige aantasting groen, etc.  
* Ook kan het PWO meningen verzamelen bij brede algemene onderwerpen, bijvoorbeeld voor 
commentaar op gebiedsplannen en op basis daarvan een stuk opstellen. 
* Indien ergens besluitvorming moet plaatsvinden geldt in alle gevallen dat uitsluitend op basis van 
consensus wordt besloten. 
 
Structuur: 
Er is een voorzitter en een secretaris die samen de agenda opstellen. De voorzitter is 

verantwoordelijk voor informatieverspreiding, afstemming met andere organisaties en overleggen. 

De voorzitter zit de bijeenkomsten voor.  

De voorzitter en de secretaris vormen samen met de voorzitter(s) van de PWBV een agenda-

commissie, waarin met enige regelmaat onderwerpen worden afgestemd en de lijnen worden 

uitgezet. Indien vanuit PWO zelf actie wordt ondernomen wordt een en ander (waaronder ook de 

teksten) vastgesteld in overleg met de agendacommissie. 

 



Deelnemers en Bijeenkomsten: 

Iedere buurtbewoner kan zich voor de bijeenkomsten en/of de mailinglijst aanmelden, en krijgt dan 

de uitnodiging voor de vergaderingen. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Mensen kunnen als 

ze dat willen ook alleen komen in verband met een bepaald onderwerp. 

Bekendheid over PWO via website BO1018 [**en misschien nog wel eens andere kanalen]. 

Het PWO komt 9 maal per jaar bijeen, in beginsel eens per 6 weken buiten de vakantieperiodes. Data 
worden lang tevoren – voor een heel jaar - vastgesteld.  
 

 

2. Taken 

 

1) Het PWO zorgt ervoor dat ieder die dat wil geïnformeerd wordt over alles wat er speelt in de 

buurt. 

2) Het biedt een open en objectief platform om van gedachten te wisselen. Mensen kunnen melding 

doen van ontwikkelingen, van acties die worden overwogen of ondernomen. 

3) Het PWO functioneert, waar nodig en waar relevant, als contactplaats en contactmoment met (in 

brede zin) de gemeente of mogelijk andere “tegenspelers”. Ambtenaren, politie, leden van de SDC, 

of anderen kunnen (regelmatig waar relevant) worden uitgenodigd bij de vergadering opdat 

verschillende onderwerpen door of namens betrokken bewoners aan de gemeente / de politiek 

kunnen worden gemeld en met hen besproken. Het PWO faciliteert en zorgt daarbij voor open en 

objectieve sfeer en ruimte voor goed overleg.  

4) Soms kan PWO zelf, zelf als PWO, actie ondernemen. Dit gebeurt alleen bij onderwerpen die 

onmiskenbaar buurt-breed belang hebben. Besluitvorming hierover bij consensus. 

5) In sommige gevallen kan de mailinglijst specifiek voor een actie (bv een crowdfundingsactie) 

gebruikt worden. 

 

 

3. Verhouding met anderen 

 

a) BSU – het buurtspreekuur, van 11-12 uur op de woensdagochtend. 

PWO en BSU zijn feitelijk een twee-eenheid. Het wekelijkse open spreekuur (waarbij sociaal wijkteam 

en wijkagent aanwezig zijn) staat open voor vragen en meldingen vanuit de buurt en  geeft de 

voorzitter, secretaris en andere vaste leden van BSU dan ook signalen over de dingen die er spelen. 

Het BSU geeft advies aan buurtbewoners, en is daarnaast een belangrijke “brievenbus voor het 

PWO”. Het is in geen aparte plek voor overleg.  

Het BSU heeft voor de berichtgeving een eigen mailinglijst met daarop de vaste deelnemers en 

enkele andere PWO leden die dat graag willen.  

 

b) PWBV 

Het PWO en PWBV streven naar nauwe verbondenheid. Zij zijn in hun positionering en hun 

doelstelling zeer verwant, maar er zijn toch ook belangrijke verschillen. 

De doelstelling, zich inzetten voor leefbaarheid, behoud van groen, behoud van voorzieningen, 

bereikbaarheid,  sociale cohesie etc, loopt voor een wel heel groot deel parallel. 

De PWBV is echter een vereniging, met leden. Vanuit de ´opdracht´ van de leden, algemene 

beleidslijnen,  kan het bestuur actie ondernemen. Van activiteiten wordt achteraf aan de leden 

verantwoording afgelegd. 

Het PWO heeft geen leden, maar faciliteert het overleg tussen actieve ongebonden vrije 

buurtbewoners, en zorgt ervoor dat er een beeld bestaat van de verschillende acties die door 

bewonersgroepen worden gevoerd.   

 



 
 
4. Actie in de buurt  
 
* bewonersgroepen  
Acties voor of tegen ontwikkelingen in de buurt komen in beginsel altijd van direct belanghebbende 
bewonersgroepen. Daar ligt het initiatief, de uitwerking, de acties. Indien bewoners bij hun acties 
wegens te voeren procedure een rechtspersoon nodig hebben, kan daarin voorzien worden door 
PWBV, STAA of BO1018. Het PWO is de plek om elkaar te informeren over het initiatief en de 
voortgang, men kan elkaar advies of suggesties geven.   
 
 
* Het PWO  
Het PWO kan bij uitzondering besluiten zelf, als PWO, actie te ondernemen, in geval van situaties die 
geacht worden een evident belang te hebben voor de hele buurt (bv:  verslechtering openbaar 
vervoer (zoals opheffen tramhalte St Jacob), kappen bomen Plantage Middenlaan als aantasting 
historische as van de buurt). Daarnaast bijvoorbeeld samenbrengen van door de verschillende 
deelnemers ingebrachte punten als commentaar op de gebiedsplannen, etc.  
Besluitvorming hierover vindt plaats na discussie in de vergadering en bij consensus. Een dergelijk 
besluit zal worden afgestemd met PWBV.  Immers, doordat sprake is van een buurt-brede zaak zal de 
PWBV wellicht zelf ook overwegen actie te nemen, en kan een en ander wellicht soms ook in 
gezamenlijkheid plaatsvinden. Daarnaast wordt gezorgd voor informatie aan PWO als geheel. 
Aanpak, argumenten en teksten  worden vastgesteld samen met agendacommissie. 
  
 
 
5. Waarom zo strenge en terughoudende besluitvorming over PWO-acties?  
 
Waarom is het zo belangrijk zeer zorgvuldig te bepalen of het PWO al dan niet als PWO in een casus 
naar buiten treedt?  Wegens de kennelijke grote onduidelijkheid hierover zet ik een aantal redenen 
onder elkaar die in mijn ogen van belang zijn.  
 
* Het PWO is geen organisatie, geen orgaan met een bestuur, Het is een geheel open collectief. Het 
doel is samenhang en onderlinge betrokkenheid. Het besluit of een onderwerp al dan niet vanuit het 
PWO moet worden opgepikt, moet dan ook, na open overleg en een inhoudelijke discussie over de 
argumentatie en afwegingen, bij consensus worden genomen. 
 
*  Het bepalen of een zaak een PWO-casus moet zijn moet geen toevalligheid zijn. Het gaat om zaken 
die evident een buurt-breed belang hebben. Als alle deelnemers van het PWO zich in een casus 
kunnen vinden, betekent dat nog niet dat het een PWO-dossier zou moeten zijn. Dan is het een 
samenloop van individuele afwegingen, en iedereen zou zich dan individueel kunnen voegen bij het 
protest.  Het namenmonument en St Jacob zijn beide een goed voorbeeld hiervan– iedereen binnen 
het PWO steunde het protest, maar het werd terecht geen dossier van het PWO. Het gaat immers 
nog altijd om dossiers waar je ook anders over zou kunnen denken. 
 
* Het besluit dat een casus ‘door het PWO gedragen wordt’ is niet alleen iets van belang voor het 
PWO en de buurt, maar ook voor de andere partij (gemeente of anderen). Voor de buitenwereld 
moet altijd helder zijn en inhoudelijk gemotiveerd kunnen worden waarom deze casus nou eigenlijk 
wel (en de andere niet) door het PWO wordt gedragen.  
 
* Een van de taken van het PWO is om een plek te bieden, een  open platform,  voor algemeen en 
objectief overleg tussen enerzijds bewoners, bewoners-initatieven, en anderzijds de ‘anderen’, de 
ambtenaren, politiek, politie, eventueel projectontwikkelaars, of andere betrokkenen.  



Als het PWO zelf in allerlei zaken actief zou gaan participeren, wordt het in die zaken dus ‘mede-
actievoerder’ en dat maakt het lastiger een open en objectieve gastheer te zijn voor dat overleg.  
Ook zal er dan een andere toon ontstaan in het overleg met die anderen. Heeft het PWO een 
mening, voert het actie, dan staat het daarmee ‘tegenover’ de andere partij. De verhouding met 
tussen PWO en die anderen wordt dan onvermijdelijk, minder open. Vanuit ambtenaren is in het 
verleden en ook nog onlangs wel het geluid gehoord dat een ‘actie-achtige’ sfeer, het gevoel dat zij 
binnen het PWO “verantwoording zouden moeten afleggen” , maakt dat zij veel minder geneigd zijn 
het PWO bij te wonen.  
 
* Tenslotte zal je aan ‘eigen gewicht’ verliezen. Als je slechts in sommige zaken, die werkelijk 
duidelijk breed en belangrijk effect hebben op de hele buurt, inspringt, is duidelijk DAT die zaak zo’n 
gewicht heeft.  Als je echter al te gemakkelijk en op een niet erg heldere manier, soms wel en soms 
niet, je in zaken voegt, zal je dit extra gewicht verliezen. 
 
  
Allemaal redenen waarom het besluit van het PWO om zich te voegen in een zaak, altijd zeer 
zorgvuldig, op basis argumenten, met goede discussie en gemotiveerd  en met algemene stemmen 
moet worden genomen. 
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