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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) 11 juli 2016 
 
Aanwezig 
Henk van de Westen (voorzitter), Pienke Kal (notulist), Vera Amende, Peter Anink, Marlies Steverink, 
Bob Soer, Willem Sijthoff (gedeeltelijk) 
Afwezig mk 
Fred Sterk, Jan Sluijter, Karel Warmenhoven, Inge Blaauw, Anke Weber, Michel Snoeren. 
 
1. Opening en Voorstelronde. 

Voorzitter opent de vergadering. Bob Soer stelt zichzelf voor. Hij woont al 25 jaar in de buurt 
eerst op de Kadijken en nu in het Cerescomplex aan de Weesperstraat. Via de bewonerscommissie 
van dat complex krijgt hij alle stukken van de PWO vergaderingen, maar is nu voor het eerst zelf 
aanwezig. Overige aanwezigen zijn voor elkaar bekend maar worden evenals de afwezigen kort aan 
hem voorgesteld. 

 
2. Vaststelling van de Agenda 

Mogelijke aanvullingen of wijzigingen zullen worden ingebracht bij de (terug)meldingen. 
Voorzitter meldt dat Eric Hardeman, journalist en buurtbewoner, op het volgende Buurtspreekuur 
aanwezig zal zijn ter kennismaking. Hij werkt nu al mee aan het Buurtmagazine1018. Algemeen 
wordt waardering uitgesproken over de inhoud van de Buurtkrant. 
 
3. Verslag Plantage Weesperbuurt Voortgangs Overleg van 30 mei 2016 

Dit wordt ongewijzigd goedgekeurd en met dank aan Pienke Kal aanvaard. Naar aanleiding van 
het verslag vraagt Marlies Steverink of er iets bekend is over het Marokkaans Cultureel Centrum. 
Voorzitter heeft hierover geen informatie ontvangen. Peter Anink merkt op dat sinds de stroeve 
relatie met de gebiedscoördinator Roeland Lagendijk afgelopen najaar er nu weer sprake is van een 
prettige, positieve verhouding. 
 
4. (Terug) Meldingen 

 
Wittenberg 
Voorzitter heeft gesproken met Frenkie Hardonk, die voor de bewoners de rechtszaak tegen de 

Diaconie van de Lutherse kerk voert. De recente uitspraak van de Rechtbank is bekend, maar nog niet 
op schrift ontvangen. De uitspraak betreft de omgevingsverguning, waaronder de parkeerplaatsen. 
Daarin krijgt de Gemeente op alle punten gelijk, ook de vergunning voor de parkeerplaatsen is 
terecht afgegeven. 

Het Wittenberg projectteam heeft in de tuinzaal van Eik en Linde zitten vergaderen. Na afloop 
daarvan komt de heer Van Duijn (projectcoördinator de Wittenberg) binnen om bovengenoemde 
uitspraak te melden. Een uitspraak betreffende Woningonttrekking wordt door hem op korte termijn 
verwacht, maar is er nog niet. Na deze interruptie en na overhandiging van de uitspraak inzake de 
omgevingsvergunning vertrekt  de heer van Duijn weer en gaat de vergadering verder. Per brief 
gedateerd 19 juli 2016 liet de Rechtbank inmiddels weten op 22 juli 2016 uitspraak te zullen doen in 
zaaknummer AMS 15 / 7746 HUISV betreffende de woningonttrekking. 
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Namenmonument 
B&W Amsterdam heeft als (nieuwe) locatie voor het Namenmonument de strook voor de 

Hoftuin van de Diaconie aan de Weesperstraat voorgesteld, waar nu het Monument van Joodse 
Erkentelijkheid staat. Op 22 juni heeft de gemeenteraad daar unaniem mee ingestemd. Voorzitter 
wijst op de artikelen die recent weer in de kranten zijn verschenen naar aanleiding van het 
namenmonument. 
Het besluit betreft de plaats van het Namenmonument en niet het ontwerp: daarvoor blijft de 
initiatiefnemer verantwoordelijk. Met name tegen deze opsplitsing van zaken is door een van de 
omwonenden een (herhaald) raadsadres ingediend. 

 
Diamantbeurs 
Willem Sijthoff voegt zich bij de vergadering en krijgt het woord over de verbouwplannen en het 

gebruik van de diamantbeurs. Sijthoff is samen met vastgoed ontwikkelaar Cor van Zadelhoff bezig 
met de restauratie en modernisering van de voormalige Diamantbeurs aan het Weesperplein. In 
voorgaande jaren is dit monumentale gebouw al vaker verbouwd, vaak zonder eerbied voor de 
architectuur. De gevel is als Rijksmonument aangemerkt. 

Het plan is om in het gebouw creatieve industrie samen te brengen. Binnen Amsterdam werken 
hierin zo’n 80.000 mensen. Creatieve bedrijven, waaronder Sijthoff Uitgeverij, zijn daarom voor 
Amsterdam belangrijk. Gedacht wordt voorts aan flexplekken, horeca, ontwikkeling van de 
ondergrondse garage, fietsparkeren. De gemeente, Roeland Lagendijk, is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van dit project, in samenhang met de ontwikkeling van het Weesperplein. Karin 
Bosboom (ex-UvA) is omgevingsmanager.  

Volgens planning is het project eind 2017 voltooid. Willem Sijthoff, eveneens buurtbewoner, zal 
het PWO vanaf nu regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van dit project.  

 
Sarphatistraat 
De pilot is gestart en zal over een half jaar worden geëvalueerd. 
Groene Loper 
Door de gemeente wordt onderzoek gedaan naar methodes om de grasbaan te verbeteren 
en/of versterken. 
Weesperplein en Weesperstraat 
De Gemeente heeft verschillende mailingen uit doen gaan met betrekking tot geplande 
werkzaamheden in de zomer 2016. 
 
Sint Jacob 
In een vorig Buurspreekuur heeft Ruben Groen (gebiedsmedewerker openbare ruimte) uitvoerig 

toegelicht hoe de circa 10 platanen bij Sint Jacob tijdelijk zullen worden verplaatst en na de bouw 
zullen worden teruggeplaatst. Over verdere voorzieningen en maatregelen bij de sloop en herbouw 
van Sint Jacob is verder geen informatie beschikbaar. 

 
Parkeergarages 
Ook hierover heeft de gemeente een mailing rondgestuurd. Verder geen nieuws. Op het 

volgende buurtspreekuur zal Ruben Groen mogelijk aanwezig zijn, en kan hem hierover (onder meer 
de Artis garage) informatie gevraagd worden. 

Bob Soer merkt op dat de parkeergarage onder het Ceresgebouw steeds minder gebruikers 
heeft. Bewoners hebben reeds enkele keren aan beheerder De Key gevraagd waarom deze 
parkeerplaatsen niet beschikbaar gesteld kunnen worden aan buurtbewoners. De Key reageert niet. 

Ook onder het Natuurkundegebouw van de UvA is een parkeergarage, waarvoor nu na de 
verhuizing van die faculteit geen (extra) veiligheidseisen meer hoeven te gelden. Zouden 
buurtbewoners hier ook kunnen parkeren? 
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Hermitage en Hortus 
Er zijn onder de Wibautstraat en metro door pijpen geboord van de Hermitage naar de Hortus 
voor de warmte-koude uitwisseling. 
Bewonersbrieven 
Opgemerkt wordt dat mailingen over voorgenomen werkzaamheden en andere acties in de 

buurt (filmopnamen) niet alle betrokkenen bereiken. De vraag is wie voor correcte verspreiding 
verantwoordelijk is en zorg draagt. 

Hildo Krop atelier 
De Stichting Onze Plantage heeft bij de BestuursCommisie een raadsadres ingediend ten aanzien 

van het Hildo Krop atelier. Dit staat dinsdag 12 juli ter kennisname op de agenda van de Bestuurs-
Commissie met als voorstel afhandeling door het Dagelijks Bestuur ervan. 
 
5. Buurtenquête 2016: resultaten en knelpunten 

Hierover is een rapport verschenen, dat is te vinden op de website van de Gemeente en waarvan 
een samenvatting staat in de Nieuwsbrief van de Buurtorganisatie1018. De Plantage Weesperbuurt 
staat er in vergelijking met andere buurten in het centrum goed voor of in veel gevallen beter. Wij 
zullen er dus voor moeten (blijven) waken, dat de overlast vandaar niet naar onze buurt verplaatst 
wordt. De uitslagen van de buurtenquête kunnen aanleiding zijn tot het formuleren van Bouwstenen 
voor het Gebiedsplan 2017, die ondanks de toezegging daarover helaas (nog) niet beschikbaar waren 
op deze vergadering. Kort na de vergadering op 14 juli werden zij ontvangen en konden op het Buurt-
Spreek Uur alsnog besproken worden. 

 
6. Bouwstenen Gebiedsplan 2017 

Bouwstenen vanuit de Plantage Weesperbuurt die zijn genoemd: 
o Inrichting en gebruik van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van verhuurfietsen 

op het trottoir voor hotels. 
o De beperking dan wel opheffing van de tramlijnen 9, 14, 10, wanneer de noord-zuidlijn in gebruik 

wordt genomen. Voor oudere en gehandicapte bewoners zal dit een groot probleem gaan 
vormen. 
Het gebiedsplan valt weliswaar buiten het stedelijke mobiliteitsplan (Ruimte voor de Stad) maar 

vraagt hier wel aandacht voor. 
 

7. Terugblik en voortuitblik PW(V)O en BSU 
Aanwezigen achten de voortgang van Plantage Weesbuurt (Voortgangs) Overleg en het Buurt 

Spreek Uur goed verlopend. De samenwerking met de Gemeente, Roeland Lagendijk, gebieds- 
coördinator, en Ruben Groen, gebiedsmedewerker Openbare Ruimte, wordt als zeer positief gezien.  
Wel blijkt dat de gebiedscoördinator niet buiten zijn gebied Centrum Oost kan opereren en dan geen 
informatie heeft. Het blijkt dat zelfs een Bestuurder als Roeland Rengelink vindt dat hij moeilijk aan 
gewenste informatie kan komen. De verdeling van taken over en van bevoegdheden tussen thema-
wethouders en gebied-wethouders werkt moeizaam. 
 
Voorzitter vraagt zich af of en hoe buurtbewoners nog beter geïnformeerd kunnen worden over 
zaken die in de buurt spelen. Is hieraan behoefte? 
o Het Magazine 1018 wordt in de hele Plantage Weesperbuurt en de Eilanden huis aan huis 

verspreid en is daarnaast digitaal beschikbaar op de website van de BuurtOrganisatie1018. 
o Informatie over besluitvorming door de BestuursCommissie en de Gemeente is op hun 

respectievelijke websites vinden. 
o Buurtorganisatie BO1018 heeft een uitgebreide website en eigen Nieuwsbrief. 
o De verschillende Buurtverenigingen (Plantage Weesperbuurt Vereniging (PWVB), Vrienden van 

de Plantage (VvdP), Stadsdorp Centrum Oost (SCO) en de Stichting Ontmoetingsruimte voor en 
door Ouderen in de Plantage (SOOP) hebben hun eigen website waar informatie is te vinden. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/bestuurscommissie-c/buurtenquete/buurtenquete-2016/
http://us9.campaign-archive1.com/?u=45a02b0b911331438efacff45&id=999df93659&e=8976cbdd70
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o Tijdens het wekelijkse Buurspreekuur kunnen buurtbewoners met vragen komen. 
o Agenda, bijlagen en verslagen van PWO en PWVO worden per email gestuurd aan 140 adressen. 
 
Buurtbewoners die willen weten wat er in de buurt speelt kunnen voldoende informatie vinden, 
volgens aanwezigen. Bob Soer brengt nog naar voren dat bewoners van het Cerescomplex elkaar op 
de hoogte houden via een Nieuwsgroep op Facebook. 
 
8. Rondvraag 

 
 Marlies Steverink meldt: 

o dat de UvA is gesloten tot eind augustus 
o dat de Krater (Roetersstraat) dicht is tot 25 augustus 
o dat Crea wel open is, onder andere ten behoeve van zomercursussen 
o dat er weer meer overlast is door drugsgebruik in de onderdoorgang bij Weesperstraat/ 

Nieuwe Prinsengracht. 
 Bob Soer vraagt naar de functie en samenstelling van het Buurtspreekuur. Na de vergadering zal 

de voorzitter hem hierover informeren. 
 Peter Anink vraagt aandacht voor de lijst buurtactiviteiten die de Stichting Tussen Amstel en Artis 

(STAA) 10 jaar geleden heeft opgesteld. De lijst is aan vernieuwing toe, hetgeen een actiepunt 
zou moeten worden. In het Buurspreekuur zal over het hoe en wat verder worden gesproken. 

 Vera Amende vraagt naar de bestemming van het complex aan de Amstel doorlopend naar de 
Korte Amstelstraat, het gebouw waar tot voor kort de firma Rijnja Repro was gevestigd. Tot op 
heden niet bekend. 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter de vergadering. 
 

 
 
 


