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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) 21  maart 2016 in Eik en Linde 
 
Aanwezig 
Henk van der Westen (vz), Pienke Kal (verslag), Vera Amende, Peter Anink, Truus Dekker, Marja van 
Hal, Marlies Steverink,  Michel Snoeren, Jeroen Verhulst, Karel Warenhoven, Anke Weber. 
Afwezig mk  
Inge Blaauw, Anne van den Eijnden (HvA en UvA), Jaap de Jong (Gezonde Stad), Kriterion, Jan Sluijter 
en  Fred Sterk (wijkagenten) 
 
1. Opening, voorstelronde 
Jeroen Verhulst is aanwezig namens Buurtorganisatie BO en de Fietsersbond. 
 
2. Vaststelling agenda 
Deze wordt vastgesteld met toevoeging van het door Jeroen Verhulst onder 4 ingebrachte punt 
‘profilering en herinrichting van de Sarphatistraat’. 
 
3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) 8 februari 2016 
Dit wordt goedgekeurd. De bij punt 4 Sint Jacob vermelde naam Stichting De Plantage moet zijn 
Stichting Onze Plantage. 
Naar aanleiding van het verslag noemt voorzitter de binnengekomen mail van Anne van den Eijnden 
(omgevingsmanager campus HvA en UvA) betreffende de aantallen studenten die in het 
postcodegebied 1018 wonen. Dit betreft 119 studenten en 85 medewerkers van de UvA. 
Het UvA gebouw aan de Roetersstraat zal vanaf 20 juni 2016 door de nieuwe aannemer Van Eesteren 
worden afgebouwd en naar verwachting medio 2017 worden opgeleverd. 
 
4. (Terug) meldingen 
Peter Anink wijst op de berichten die door buurtbewoners  zijn ontvangen betreffende informatie 
bijeenkomsten in de HvA  (24 maart) en Amstelcampus (30 maart).  
 
Jeroen Verhulst vermeldt, dat het Jaarverslag 2015 van de Buurtorganisatie BO1018 is verschenen. 
Karel Warmenhoven en Peter Anink zijn lid van de Raad van Toezicht van de Buurtorganisatie. 
Opmerkingen met betrekking tot het Jaarverslag kunnen bij hen worden gemaakt. 
Jeroen Verhulst brengt naar voren dat het Eilandenoverleg met het Plantage Weesperbuurt Overleg 
wil overleggen. Vooral nu de gebiedscoördinator Roeland Lagendijk te kennen heeft gegeven te 
willen stoppen met het Voortgangsoverleg. Contact met het Stadsdeel Centrum Oost kan via de mail 
plaats vinden. 
Van haar kant houdt de gemeente door het organiseren van informatie- en discussiebijeenkomsten 
bewoners op de hoogte van geplande veranderingen en geeft bewoners hierbij de gelegenheid 
vragen te stellen en een mening te geven. 
Zo werd een discussie avond belegd bij We Work in samenwerking met de Bestuurscomissies 
Centrum en Oost over Verduurzamen van de Weesperstraat. Een tweede bijeenkomst ging over de 
Herinrichting van het Weesperplein. Medewerkers van de gemeente en het project gaven informatie 
en reageerden op vragen van bewoners en ondernemers. Buiten de zaal gaf de GVB informatie over 
de Metro en veranderingen van de Metrostations. 
 
De organisatie van De Eilanden verschilt van de Plantage Weesperbuurt, die middels het wekelijkse 
buurtspreekuur de vinger aan de pols houdt met betrekking tot gebeurtenissen in de buurt. 
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Bij de Eilanden zijn het werkgroepen die weten wat er speelt in de buurt en die regelmatig in een 
Eilanden Overleg bijeenkomen om zaken op elkaar af te stemmen. 
Zowel het PWO als het Eilandenoverleg hebben op deze gewijzigde situatie nog geen antwoord. 
Jeroen stelt voor dat het PWO en het Eilandoverleg het in mei verwachte gesprek met het Stadsdeel 
Centrum Oost over het Gebiedsplan 2017 gezamenlijk voorbereiden.  
 
Peter Anink brengt naar voren dat deze manier van werken door de gemeente goed werkt. Een 
bijeenkomst met betrekking tot het Weesperplein (10 maart jl) was uitstekend georganiseerd, en 
namens de gemeente werden duidelijke verhalen naar voren gebracht. Ideeën uit een vorige 
bijeenkomst waren uitgewerkt, zoals door de GGD. 
Een volgende situatie is bv de profilering van de Sarphatistraat. In de directe omgeving van komende 
werkzaamheden zijn informatie flyers verspreid. 
Jeroen brengt naar voren dat ook buurtbewoners met ideeën kunnen komen, zoals de inrichting van 
een Roetersplein. Hoe komen die ideeën verder? Jeroen heeft dit idee met Roeland Lagendijk 
besproken, die hem heeft doorverwezen naar de verkeersontwerper van de gemeente, Harm Klaas 
de Nooyer. 
Het voorstel is een groene trambaan door de Roetersstraat, geen doorgaand verkeer tussen 
Sarphatistraat en Nieuwe Prinsengracht (Roetersplein), bredere fietspaden, meer groen. 
Ook in de Sarphatistraat zou meer aandacht voor vergroening moeten zijn. Is hier een inspraak 
procedure? 
Na het toelichten van zijn ideeën en plannen ziet Jeroen graag dat er een procedure wordt 
vastgesteld hoe deze onderwerpen (Sarphatistraat en Roeterstraat) bij de Bestuurscommissie aan de 
orde kunnen worden gesteld. Hij verklaarde zich desgevraagd bereid een opzet voor een raadsadres 
ta maken. 
Als vervolg op de Themamiddag Mobiliteit heeft Roeland Lagendijk met betrokkenen door de buurt 
gelopen, zodat zij de problematiek nogmaals goed konden verduidelijken. 
 
5. Wittenberg 
Tot nu toe is er geen nieuws van Frenkie Hardonk over de komende rechtszitting op 31 maart, die 
gewijzigd nu om 10.00 uur begint. 
 
6. Sint Jacob 
Momenteel vinden sloopwerkzaamheden plaats. Stichting Onze Plantage, die zich bezig houdt met 
de ontwikkelingen rondom St Jacob, is niet aanwezig om mogelijke toelichting te geven. 
 
7. Van Zorgpunten naar Aanknopingspunten, Speerpunten en/of Actiepunten 
Raadsadres  dd 11 juni 2015 “De Plantage Weesperbuurt in Balans”  van Peter Anink (Stichting 
Tussen Amstel en Artis), waarin 17 zorgpunten worden genoemd. Een aantal passeren de revue. 
- Wertheimpark: over het Namenmonument is nog geen beslissing genomen door burgemeester 

Amsterdam. Mogelijk valt de beslissing voor de zomer 2016. 
- Roetersstraat/Plantage Kerklaan: problematisch. Afwachten. 
- Artis: constant verkeers- en parkeerprobleemprobleem. Hierin speelt een rol dat de garage van 

Artis in de geplande omvang niet doorgaat vanwege bezuinigingen. Bovendien wordt de 
bovengrondse parkeerplaats door de hele buurt gebruikt. 

- Verpleeghuizen: de diaconie van de Lutherse kerk is  bezig met een heroriëntatie op de 
verpleeghuizen die bij de diaconie horen. 
Verder verdient St Jacob voortdurende aandacht.  

- Hotelontwikkeling. De gemeente wil minder hotels, maar tot nu toe merkt de buurt alleen maar 
uitbreiding van hotels, ook in Amsterdam Oost, grenzend aan de Plantage Weesperbuurt 
(Oosterpark). Hotels betekenen toeristen, die de buurt steeds ‘drukker’ maken. Het schijnt dat de 
gemeentebestuurders zich hierover buigen. 
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- Scooters op fietspaden (fietshelm) en parkeren van fietsen. In Gebiedsplan 2016 wordt hier 
aandacht aan besteed. Vooral (verhuur)fietsen bij hotels vormen een probleem door gebrek aan 
parkeerruimte. Politie en Gemeente buigen zich over dit probleem. 

- OV en Tramvoorzieningen. Het is onduidelijk welke trams eventueel gaan verdwijnen en welke 
tramhaltes komen te vervallen. 

- Metro-uitgangen. Problemen zijn minder geworden. Maar attentie blijft noodzakelijk, met name 
wat betreft drugsoverlast. 

- Openbare ruimte: via het gebiedsplan kan dit worden gevolgd. Ruben Groen (medewerker 
gebiedspool Centrum Oost) komt bovendien regelmatig in het Buurtspreekuur verslag doen van 
ontwikkelingen. Voor 2017 zou het PWO  de ontwikkeling van de Openbare ruimte moeten 
blijven volgen. 

- Vergroening van de Plantage Middellaan: ontwikkelingen via het Buurtspreekuur volgen 
- Snelle taxi’s op de trambaan geven vooral ’s nachts geluidsoverlast. Ruben Groen zegt toe 

hieraan iets te gaan doen. 
- De Amstelcampus breidt zich geleidelijk uit, met als gevolg steeds meer studenten in de buurt. 

Het contact met de omgevingsmanager van de UvA is wat dit betreft belangrijk. 
- Geconstateerd wordt dat veel huizen in de buurt buiten de regels worden verhuurd. Van Sociale 

woningen is veelal geen sprake meer. Het PWO zou hierop alert moeten zijn en kritisch het 
Gebiedsplan 2016 moeten volgen.  
Andere punten: 

- Project Ouder worden in de Plantage van Anke Weber. Zij is bezig met de evaluatie en wil met dit 
project doorgaan, mogelijk in samenwerking met StadsDorp. Preventieve huisbezoeken hebben 
plaatsgevonden, draagkracht is geïnventariseerd en op deze manier zijn ouderen in de buurt in 
kaart gebracht. 

- Maja van Hall doet verslag van haar kruistocht tegen het stadsvuil. Uiteindelijk kwam ze terecht 
bij de Gemeentelijke Ombudsman, die serieus inging op haar actie. Zij kreeg te horen dat er geld 
beschikbaar is voor vergroening van de Plantage Middellaan. 

 
8. Het volgende PWO wordt gepland op 30 mei 2016 
Ter bespreking wordt voorgesteld: 
Raadsadres Sarpathistraat  
Gebiedsplan 2017 
Evaluatie Commissie Bestuurlijk Stelsel Amsterdam: commissie Brenninkmeijer 
Wertheimparkfeest zondag 3 juli 
 
9. Wat verder ter tafel komt. 
Niets 
 
10. Rondvraag 
Opgemerkt wordt dat veel woningen/ruimten boven winkels leeg staan. Hier zou aandacht aan 
moeten worden besteed. 
Michel Snoeren vraagt of burgemeester Van der Laan tijdens zijn toespraak bij de herdenking van de 
Februaristaking het Namenmonument heeft genoemd. Dit blijkt niet het geval te zijn geweest. 
Marja van Hal vraagt naar de voortgang van het Shoa Museum. Momenteel wordt er gesloopt en 
verbouwd. Binnenkort wordt een eerste tentoonstelling geopend. 
Karel Warmenhoven (voorzitter Plantage Weesperbuurt Vereniging) meldt dat zondag 27 maart om 
11.00 uur de Aanslag op het Bevolkingsregister 1943 wordt herdacht met het leggen van een 
bloemenkrans bij de gedenksteen naast restaurant De Plantage. Aanwezigen worden uitgenodigd dit 
bij te wonen. 
 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.  


