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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 5 november 2018  

 

Aanwezig: Michel van Wijk (vz / Plantage Kerklaan), Erik Hardeman (notulist / buurtmagazine / STAA), Vera 

Amende (Amstel / buurtmagazine), Peter Anink (Sarphatistraat / STAA), Michael Callenbach (Plantagekade), 

Petra Catz (PWBV / BO1018 / Plantage Middenlaan), Hans van Daalen (Cerescomplex Weesperstraat), Bèr 

Deuss (Plantage Doklaan), Robert Dulmers (Sarphatistraat), Roy Field(Plantage Muidergracht), Erik Jellema 

(Groen Links), Joke Kaelen (Plantage Doklaan), Pienke Kal (PWBV / Spinozastraat), Melle Klazinga, Saskia 

Kraak (Plantage Muidergracht), Yolanda Landsaal (Nieuwe Achtergracht), André Reisel (Hortusplantsoen), 

Hans van Rooijen (wijkagent), Lies Ros (Plantage Muidergracht/Plantage Kerklaan), Gooike van Slooten 

(Nieuwe Prinsengracht), Michel Snoeren (Sarphatistraat), Bob Soer (Cerescomplex Weesperstraat), Hans 

Soetekouw (PWBV / Plantage Middenlaan), Aïmane Soussi (gebiedsmakelaar), Marlies Steverink (Nieuwe 

Prinsengracht / STAA), Willem Sijthoff (Plantage Muidergracht/ Diamantbeurs), Pieter Teepen (Hoogte Kadijk 

/ Kunst en cultuur BO1018), Roos Theuws (De Groene Plantage), Dirk Jan Veldman (Nieuwe Keizersgracht), 

Henk van der Westen (Plantage Parklaan), Angelique Wijnberg (Dock), Marianne Ynsen (Plantage Doklaan). 

 

1. Opening en Voorstelronde  

Voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen zich kort voor te stellen. 

 

2. Vaststelling van de Agenda  

Na de actielijst wordt een informatief punt ingelast namens BO1018. 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 10 september 2018  

Naar aanleiding van de passage over openbare toiletten in de notulen meldt Robert Dulmers dat hij in 

de buurt eigenlijk geen geschikte plek voor een dergelijke voorziening heeft gevonden. De notulen 

worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Waardering aan mantelzorgers en vrijwilligers door Stadsdeel Centrum 

Voorzitter heeft van stadsdeel Centrum een achttal couponboekjes ontvangen als blijk van 

waardering voor actieve vrijwilligers en/of mantelzorgers in de buurt. Er zijn er al vijf verdeeld en 

voor de drie anderen wordt nu een goede bestemming gezocht. Suggesties kunnen per mail aan de 

voorzitter worden gedaan. 

 

5. Brief aan de Gemeenteraad: Verkoop de Oosterkerk niet! 

De brief is een initiatief van het Eilandenoverleg en vz. heeft namens het PWO zijn steun voor de 

oproep uitgesproken. Vanwege het spoedeisende karakter was er geen tijd om het onderwerp vooraf 

in het PWO te bespreken.  

Robert Dulmers merkt op dat hij problemen heeft met deze gang van zaken. Hij is best bereid om zich 

te laten overtuigen van het belang van de zaak, maar wil dan wel eerst argumenten horen. Petra Catz 

legt uit dat het van belang is voor de hele buurt dat een fraaie ruimte zoals de Oosterkerk behouden 

blijft voor buurtactiviteiten. Zij is het overigens met Dulmers eens dat de gang van zaken niet de 

schoonheidsprijs verdient. Uiteindelijk spitst de discussie zich toe op de vraag of vz. namens het PWO 

zijn steun voor een initiatief uit de buurt mag uitspreken zonder voorafgaand overleg in het PWO. 

Dulmers, Catz en Hans Soetekouw vinden dit niet gewenst. Catz suggereert om een klankbordgroepje 

te vormen dat in dit soort spoedeisende gevallen al dan niet groen licht zou kunnen geven. 
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6. Actielijst PWO 

 

- Herinrichting Plantage Middenlaan.  

Petra Catz vat als bestuurslid van de PWBV de geschiedenis van dit onderwerp samen. Zoals in de 

vorige notulen gemeld is deze zomer een definitief ontwerp gepresenteerd, met eenrichtingsverkeer 

op de Plantage Middenlaan tussen Parklaan en Kerklaan. De verwachting is dat auto’s die de buurt 

willen verlaten nu in groten getale gebruik zullen gaan maken van smalle straten zoals de Plantage 

Doklaan en de Nieuwe Kerkstraat. Inmiddels heeft wethouder Dijksma toegezegd om begin 

december met het bestuur van de PWBV te komen praten.  

Ber Deuss meldt namens de aanwezige bewoners van de Doklaan dat het na jaren gelukt is om 

bussen uit de straat te weren. Zij willen nu ook niet meer autoverkeer en zijn bereid om hier met 

vrijwel de hele straat actie tegen te voeren. Afgesproken wordt dat ook een vertegenwoordiger van 

de bewoners van de Doklaan aan het gesprek met Dijksma zal deelnemen.  

Roos Theuws suggereert om in dat gesprek in ieder geval ook te wijzen op het feit dat voor de 

herinrichting bomen gekapt moeten worden en dat dit een ernstige aantasting zal betekenen van het 

historische beeld van de Plantage Middenlaan als ‘groene allee’. 

 

- Nieuw Onderwijsgebouw REC. Vz. vat de stand van zaken zoals vermeld in de vorige notulen kort 

samen. Michel Snoeren benadrukt dat de bewoners een onhoudbare situatie verwachten voor wat 

betreft de verkeerscirculatie rond het nieuwe gebouw. STAA heeft een zienswijze ingediend waarin 

de bezwaren van bewoners worden ondersteund. 

 

- Gevolgen nieuwe GVB-dienstregeling voor bewoners Sarphatistraat. Vz. meldt dat er een gesprek is 

geweest met vertegenwoordigers van het GVB. Daarna is de omgevingsmanager Geluid van het GVB 

op bezoek geweest bij de bewoners. Een van de problemen is de te grote snelheid van de trams. GVB 

heeft toegezegd dynamische snelheidsborden te plaatsen om de bestuurders erop te attenderen dat 

zij rustig moeten rijden. Ondanks alle welwillendheid blijft echter het feit dat de keuze voor de route 

via de Sarphatistraat als centrale Oost-West verbinding het wezenlijke probleem is.  

Robert Dulmers stelt dat de Sarphatistraat qua geluidsvolume boven de door de gemeente als 

maximumgrens gehanteerde 68 decibel zit. De GGD bevestigt dit. De bewoners van de Sarphatistraat 

hopen erin te slagen om het GVB en de politiek er met deze gegevens in de hand te overtuigen dat 

een structurele oplossing onvermijdelijk is. 

Lies Ros suggereert om van trams over te stappen op elektrische bussen. Volgens vz. vindt het GVB 

dat geen oplossing omdat bussen maar een fractie van de capaciteit van trams hebben. 

 

Naar aanleiding van een brief aan wethouder ….. benadrukt Petra Catz dat brieven die namens het 

PWO worden verstuurd altijd eerst aan de vergadering dienen te worden voorgelegd. De nu 

verstuurde brief vindt zij niet goed genoeg voor een officiële PWO-brief. Robert Dulmers erkent dat 

er tot nu toe sprake is geweest van een min of meer informeel door de voorzitter van het PWO 

ondersteund overleg. Hij zou dit graag geïnstitutionaliseerd willen zien om zo namens de buurt het 

overleg met het GVB te kunnen aangaan en eventueel met andere belanghebbenden zoals de 

bewoners van de Marnixtraat samen actie te kunnen voeren. Vz. zegt toe zo’n groepje te gaan 

samenstellen dat in gevallen waarin spoed vereist is ook namens het PWO mag handelen. 

 

- Schaduwkade. Dirk-Jan Veldman heeft op de website Stem van Centrum zijn voorstel gelanceerd om 

aan de Schaduwkade tegenover de Nieuwe Keizersgracht drijvende tuinen aan te brengen om zo de 

overlast tegen te gaan van plezierboten die er aanleggen. Er zijn inmiddels 170 voorstemmers. Het 

voorstel wordt dus in ieder geval in de stadsdeelcommissie besproken, maar als het op de deadline 

van 12 november de meeste stemmen heeft, gebeurt dat al in de volgende vergadering.  
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- Namenmonument. Roos Theuws vat de stand van zaken kort samen. Het wachten is nog 

onveranderd op de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. Maar inmiddels is ook een groep 

kunstenaars en hoogleraren in actie gekomen om bezwaar te maken tegen de 

aanbestedingsprocedure. Zij stellen dat het gesprek over zo’n belangrijk onderwerp niet beperkt mag 

blijven tot een klein groepje, maar dat er sprake moet zijn van een nationale discussie.  

- Dit heeft geleid tot een tegenactie van het Auschwitz Comité met de nodige publiciteit in de NRC en 

op TV tot gevolg. Intussen blijft de Groene Plantage volgens Theuws nog steeds geld nodig hebben 

om de noodzakelijke juridische procedures te kunnen voeren. Vz. wijst de aanwezigen in dit verband 

op de bijlage ‘Crowdfunding Namenmonument’ die met de vergaderstukken is meegestuurd.  

 

- Netwerk Plantage. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen een zestiental culturele 

instellingen in de buurt, die in overleg met ondernemers en buurtbewoners tot een merk ‘De 

Plantage’ proberen te komen. Zij verwachten op 27 november een eerste presentatie te geven. 

 

- Invoeren 30 km. zone op het traject Sarphatistraat – Anne Frankstraat als tijdelijke maatregel. Het 

laatste nieuws is dat de beoogde invoering nu gepland is voor begin volgend jaar. 

 

- Fietsparkeren Roetersstraat. ViaVai, Swapfiets en Bakkerszonen hebben op verzoek van vz. een 

bordje ‘niet fietsparkeren’ opgehangen op het hek voor hun zaak of gaan dat binnenkort doen. De 

bordjes hebben al effect. Intussen zijn de bedrijven samen met de gemeente en de universiteit in 

overleg om van de stoepen een aanwijzingsgebied te maken, waardoor fietsparkeren daar verboden 

kan worden. 

 

- Cartesius 2. Volgens de projectleider is het in de kranten gemelde uitstel van de plannen slechts 

tijdelijk. Men is op dit moment bezig met een nieuwe poging om aannemers voor de werkzaamheden 

te zoeken.  

-  

7. Mededeling vanuit BO1018 

Petra Catz vertelt dat binnen Buurtorganisatie 1018 het gevoel heerst dat in veel dossiers, ook die 

vanavond hier zijn besproken, sprake is van non-communicatie met de gemeente. We worden 

geconfronteerd met projecten en er wordt vaak een besluit genomen zonder goede inspraak en 

zonder duidelijke communicatie. Om hier iets aan te doen, heeft BO1018 twee suggesties: 

1) Een bewonersloket met daarin door de gemeente betaalde functionarissen die puur voor de 

bewoners werken, informatie voor ze verzamelen en contact met ambtenaren voor ze kunnen 

leggen. Het zou vergelijkbaar zijn met het al bestaande horecaloket. 

2) Een bewonerseffectrapportage, vergelijkbaar met een milieueffectrapportage. Voor 

projectontwikkelaars en anderen die plannen maken voor projecten zou er een verplichting 

moeten komen om daarin ook aandacht te besteden aan het effect dat de plannen kunnen 

hebben op bewoners voor wat betreft onder meer geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast etc. 

Zo’n BER zou voorwaarde moeten zijn voor vergunningsverlening.  

Om dit idee te verwezenlijken wil BO1018 een aantal casussen verzamelen waarin bewoners zich 

onvoldoende gehoord hebben gevoeld. Met deze voorbeelden wil men vervolgens raadsfracties 

benaderen met de vraag of men het een goed idee vindt. 

 Catz vraagt de aanwezigen om zich bij haar via de mail met casussen te melden.  

 

Willem Sijthoff deelt mee dat hij, als het gaat om de ontwikkeling van de Diamantbeurs tevreden is 

over de omgang met de gemeente. Ber Deuss valt hem bij. Hij is zeer tevreden over de samenwerking 

bij de herindeling van de Plantage Doklaan. 
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8. Gebiedsplan 2019.  

Vz. heeft een lijst met onderwerpen opgesteld die in aanmerking komen voor opname in het 

Gebiedsplan Centrum Oost 2019. Petra Catz vindt dit lijstje te veel hapsnap gericht op relatief kleine 

praktische probleempjes. Zij heeft een alternatief voorstel opgesteld, gegroepeerd op bredere 

thema’s. Binnen die thema’s kan dan als voorbeeld worden verwezen naar concrete voorbeelden. 

Dus niet: ‘zorg voor herbestrating van de Nieuwe Kerkstraat’, maar ‘zorg in de hele buurt voor goede 

bestrating’ met eventueel de Nieuwe Kerkstraat als concreet voorbeeld. Zo zag het vorige 

Gebiedsplan er ook uit.  

Het voorstel van Catz krijgt bijval vanuit de vergadering. Erik Hardeman stelt voor om in verband met 

de tijdsdruk een klein werkgroepje te vormen dat op basis van de voorstellen van Catz en vz. een 

definitief voorstel opstelt en dezelfde week nog instuurt. Aldus wordt besloten. Bob Soer meldt zich 

aan voor dit groepje, samen met Henk van der Westen, Catz en vz.  

Voorts wordt afgesproken om het onderwerp ‘Gebiedsplan’ volgend jaar eerder op de agenda te 

zetten. 

  

9. Rondvraag en Sluiting:  

Rond 22.15 sluit vz. de vergadering. 

 

  

 


