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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 10 april 2017 
 
Aanwezig: 
Henk van der Westen (vz), Pienke Kal (not), Vera Amende, Inge Blaauw, Petra 
Catz, Michel Snoeren, Marlies Steverink, Karel Warmenhoven, Bob Soer,  
Anton Arts, Juan-Mei Hu, Iris van der Horst, Suzanne Mol, Jeroen Verhulst, Kees 
Vernooij, Carolien Parmentier, Molly Vingerhoets, Olla van Maasdijk, Gerda 
Kipping-Pijlman, Gaindee Hilke, Martin Brühl, Marjolijn Swart, Esther van Bavel 
Afwezig mk: Peter Anink, Anne van den Eijnden, Hans van Rooijen, Erik 
Hardeman, Hans Soetekouw, Anke Weber 
 
1. Voorzitter opent de vergadering 

 
2. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 6 februari 2017 

Dit wordt goedgekeurd 
 

3. Vaststelling van de agenda 
Voorzitter stelt voor te beginnen met agendapunt 4 (Terug)Meldingen, 
zodat aanwezigen die voor een specifiek agendapunt zijn gekomen na 
behandeling van dit punt de vergadering desgewenst kunnen verlaten. 

- Wittenberg: geen opmerkingen 
- Alexanderplein, Sarphatistraat 

Namens de gemeente zijn aanwezig Juan-Mei Hu, Kees Vernooij en Iris van 
der Horst. De laatste geeft, aan de hand van een grote plattegrond, een 
toelichting op de stand van zaken van het onderzoek naar de situatie en 
mogelijkheden tot wijziging van de verkeerssituatie op en rond het 
Alexanderplein. Een eerste ingreep was het verwijderen van de stoplichten 
op de kruising Alexanderplein. Dit heeft geleid tot een veel betere 
doorstroming van fietsers op de Sarphatistraat en Plantage Middenlaan. 
Echter, het kruispunt is nog steeds niet overzichtelijk, met name voor 
overstekende fietsers. Ook de opstelruimtes voor fietsers zijn te smal. De 
infrastructuur is zodanig verouderd dat nu sprake moet zijn van vernieuwing 
door toelating van minder auto’s en voorrang voor fietsers (Sarphatistraat-
fietsstraat). 
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Momenteel doet de gemeente (Verkeer en Openbare Ruimte) verder 
onderzoek, waarbij het streven is tot uitvoering van verandering van de 
verkeerssituatie in voorjaar 2018, na goedkeuring door de Gemeente. 
In een volgend PWO zal dit punt terugkomen. 
In de vergadering worden nog enkele knelpunten genoemd: links afslaan 
vanaf Alexanderkade naar de brug en KIT, zowel voor voetgangers als 
fietsers; probleem van te snel rijdende auto’s vanaf Sarphatistraat rechtsaf 
naar brug KIT, taxi’s. 

- Plantage Middenlaan 
Het verslag van de ‘meedenkers verkenning herinrichting Plantage Middenlaan’ 
bevat vele alternatieven voor herinrichting maar komt niet tot conclusies. 
Tussen de vele varianten blijkt geen samenhang. Daar er slechts één 
meedenker, Anton Arts, aanwezig is wordt dit punt niet verder behandeld. 
Voorzitter vraagt zich af of het PWO actiever moet gaan meedenken. Anton 
Arts stelt voor eerst een volgende bespreking van de werkgroep af te wachten, 
gepland op 25 april. 
- Stad in balans 
De Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo heeft op 16 maart een 
bijeenkomst belegd over het toekomstbeeld Amsterdam, met als onderwerp 
“De druk van de drukte’’. Sprekers waren Jeroen Slot (gemeente Amsterdam 
OIS) en Stephen Hodes (LAgroup).  
Als reactie hierop is de Bewonersgroep Keer het Tij opgericht, met als doel de 
ontwikkeling van een Deltaplan Amsterdam Toerisme. 
De Plantage Weesperbuurt Vereniging heeft het voornemen om een dergelijke 
bijeenkomst met discussie te organiseren met als onderwerp de uitbreiding van 
de drukte in het centrum van Amsterdam naar de Plantage Weesperbuurt. 
Het streven is oktober 2017. 
 
4. Nieuwbouw Sint Jacob 

 
Marjolijn Swart spreekt namens een aantal omwonenden over de nieuwbouw 
van Sint Jacob “de Nieuwe Plantage”. Op 30 maart heeft de project-
ontwikkelaar een informatiebijeenkomst belegd voor de buurt, waar vele 
opmerkingen, kritiek, vragen zijn aan de orde geweest. 
De conclusie is dat zoveel mogelijk zienswijzen worden ingediend bij het 
algemeen bestuur van de Bestuurscommissie stadsdeel Centrum van de 
Afdeling Juridische Zaken. De zienswijze kan tot 20 april worden ingediend. 
Marjolijn Swart vraagt iedereen die persoonlijk of namens een organisatie een 
kopie (cc) van de zienswijze naar haar toe te sturen. 
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Onderwerpen zijn: ondergrondse parkeergarage, maximale hoogte van het 
gebouw, schaalgrootte van het gebouw (rooilijn), sociale aspect van ouderen- 
huisvesting.Op het volgende PWO (12 juni) is mogelijk de reactie van de 
gemeente op de zienswijzen bekend en kan de volgende stap besproken 
worden. 
 
6. Herinrichtingsplannen PPL, RS en PKL 
In de afgelopen maanden zijn afzonderlijke bewonersbijeenkomsten geweest 
ter verkenning van plannen tot herinrichting van genoemde straten. Voorzitter 
vraagt zich nu af hoe deze plannen en aanbevelingen tot een geheel worden 
gevormd. Van de gemeente nog niets nieuws gehoord 
 
7. PWO 2017 
In de agenda staat voorgesteld dat het PWO in een breder kader van het 
nieuwe bestuurlijke stelsel en het beleid van de centrale stad geplaatst zou 
moeten/kunnen worden. Dit is echter nog niet ingevuld door de gemeente. 
Het PWO blijft zich vooralsnog bezighouden met de uiteindelijke formulering 
van de herinrichtingsplannen van de Plantage Middenlaan, Plantage Parklaan, 
Plantage Kerklaan, Roetersstraat en Artis Boulevard, en het Alexanderplein. 
Het PWO zal zich duidelijk moeten laten horen en niet te veel afwachten. 
 
8. Rondvraag 
- De Bierfiets zal vanaf het najaar worden verboden in het Centrum. Voor een 
verbod in Centrum Oost (1018) zijn geen argumenten gevonden door de 
gemeente. 
- Vera Amende pleit voor het indienen van een zienswijze betreffende St Jacob 
namens Buurtspreekuur en PWO. 
- De Plantage Weesperbuurt Vereniging zal ook een zienswijze indienen. 
 
9. Voorzitter sluit de vergadering 


