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Betrokkenen en bewoners van de Zeeheldenbuurt & Kop
Westerdok
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Vergaderdatum

29 maart 2012
Brede school de Zeeheld
Dirk de Jager (portefeuillehouder en buurtwethouder
Zeeheldenbuurt), Manon Paulissen, Berit van Hulst, Frank
Arents, Henk Grool, Laurentine Jonker (notulen) en circa 65
belangstellenden.
Informatieavond over de plannen voor de Kop Westerdok en
Robinsonade & bestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Plaats
Aanwezig

Onderwerp vergadering

Agendapunten

1 Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan de
heer De Jager.
2 Welkom van Wethouder de Jager
De heer De Jager geeft aan dat de stedelijke vernieuwing die 10
jaar geleden is ingezet in de Zeeheldenbuurt heel ver op weg is.
De woningen en een groot deel van de openbare ruimte zijn
opgeknapt. De buurt is schoner en veiliger geworden. Twee
planonderdelen uit het Plan Openbare Ruimte Zeeheldenbuurt,
en het Stedenbouwkundigplan Barentszplein eo wil het stadsdeel
de komende tijd nog realiseren. Het betreft de ontwikkeling van
de Kop Westerdok en de aanleg van de Robinsonade. Deze twee
planonderdelen worden avond toegelicht.
3 Kop Westerdok en Robinsonade
De stedenbouwkundige (Berit van Hulst) geeft in haar presentatie
een toelichting op de achtergrond van de plannen voor de
Robinsonade en de Kop Westerdok. De Robinsonade is een
onderdeel van een wandelroute om de hele Zeeheldenbuurt. De
wandelroute verbindt de pleinen van de buurt met een looproute
en draagt bij aan de beperkte openbare ruimte en de
levendigheid in de buurt.

Aangepast plan Kop Westerdok
De meelsteiger wordt behouden, gerestaureerd en ingericht als
openbare ruimte. Stadsdeel ziet af van het bebouwen van de
meelsteiger. In het nieuwe plan worden geen drie maar twee
ligplaatsen voor woonboten gerealiseerd. Hierdoor blijft het zicht
op de Westerdok open en is deze voor iedereen toegankelijk. In
het plan is ruimte voor 10 fluisterbootjes.
Het stadsdeel is van mening dat met het gepresenteerde plan
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rekening is gehouden met de bezwaren en opmerkingen van
bewoners uit eerdere overleggen.
De aanwezigen reageren verdeeld op de plannen.
Bewoners hebben vragen over de uitwerking, de reeds genomen
besluiten en de toezeggingen door het stadsdeel.
• De geplande fluisterbootjes zijn een verplaatsing van de
bootjes die momenteel in de haven in stadsdeel Centrum
liggen.
• Het Dagelijks Bestuur heeft in 2005 besloten een
liggarantie voor 10 fluisterbootjes in de Kop Westerdok te
verstrekken.
• De Robinsonade is opgenomen in het Plan Openbare
Ruimte Zeeheldenbuurt uit 1999 en het
Stedenbouwkundig Plan Barentszplein eo uit 2007.
• Het bestemmingsplan uit 2003 is vernietigd, dus wordt er
teruggevallen op het vorige plan. Op basis van het oude
bestemmingsplan is het mogelijk om steigers aan te
leggen. Hiervoor hoeft het stadsdeel alleen een
bouwaanvraag indienen.
• De Robinsonade is alleen bestemd voor langzaam
verkeer. Vanuit veiligheidsoverweging is een fietspad op
de Robinsonade niet mogelijk.
• Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West neemt de
reacties van de bewoners serieus en zal de individuele
belangen meenemen in de afweging bij een voorstel aan
de raad. De stadsdeelraad neemt uiteindelijk een besluit
over de plannen Kop Westerdok, Robinsonade en het
bestemmingsplan.
Aandachtspunten bij het uitwerken van de plannen van de
Robinsonade en de renovatie van de meelsteiger
- Zwerfvuil in het water bij Kop Westerdok
- Geluidsoverlast vooral in de nacht
- Afstand steiger tov van de woonboten en tuinen
- Handhaving openbare ruimte
- Verlichting op de steigers
- Onveilige overgang van Diemenstraat bij het
Barentszplein.

4 Bestemmingsplan Zeeheldenbuurt
De bestemmingsplan jurist (Frank Arents) legt de betekenis van
een bestemmingsplan uit. Stadsdeel heeft bij het opstellen van
het nieuwe bestemmingsplan gekozen om het plan zo globaal en
flexibel mogelijk op te stellen. Als het ontwerpbestemmingsplan
opgesteld is,wordt dit ter inzage gelegd. Gedurende zes weken
kunnen bewoners dan een zienswijze indienen, schriftelijke en
mondeling. De bekendmaking dat het bestemmingsplan ter
inzage ligt, wordt gecommuniceerd via verschillende websites. De
Staatscourant is uitsluitend digitaal in te zien op de site
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Abonnement op een RSS feed is mogelijk. Via de site
www.nieuweplannen.nl bestaat de mogelijkheid om via e-mail
op de hoogte te blijven van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
hierop is een abonnement mogelijk op (bijvoorbeeld) alleen de
plannen van Amsterdam.

2

Pagina 3 van 3

Naar aanleiding van de presentatie hebben bewoners een aantal
vragen
• De bewoners uiten hun bezorgdheid dat de Robinsonade
wordt aangelegd wordt op basis van het
bestemmingsplan 1984.
• Er wordt gevraagd of het bestemmingsplan is gekoppeld
aan bedrijven? Dit is niet het geval, bedrijven moeten
eerst een vergunning aanvragen.
• Een bewoner uit zijn intentie tot bezwaar omdat in het
bestemmingsplan de mogelijkheid is tot het ontwikkelen
van een hotel. Om deze mogelijkheid open te houden
dient in ieder geval een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan ingediend te worden.
• Er wordt gevraagd of er een kassa op de steiger
gebouwd mag worden? Dit is niet het geval, want de
steiger ligt in de bestemming water.
• Het Stenen Hoofd heeft nog geen definitieve bestemming
gekregen in het nieuwe bestemmingsplan. Het heeft een
(tijdelijke) verkeersbestemming gekregen.
5

Toelichting plannen in de buurt
• Bewoners worden bij de herinrichting van de openbare
ruimte geïnformeerd. Afgelopen tijd heeft het stadsdeel
contact gehad met een kleine groep bewoners over de
inrichtingsplannen van het Pleintje zonder naam. De
planvorming van het Barentszplein en het speelplein
gaan rond deze zomer weer verder. Bewoners worden
hiervan op de hoogte gesteld.
• De Westerdoksdijk wordt dit jaar heringericht door Dienst
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (zie nieuwsbrief). Voor
de Van Diemenstraat zijn geen plannen. Volgens de
verkeersberekeningen neemt de drukte op de Van
Diemenstraat in de toekomst niet noemenswaardig toe.

6 Afsluiting
Aanwezigen ontvangen per mail een verslag van de vergadering
en aanvullende informatie. Stadsdeel nodigt iedereen uit om nav
de informatie en de presentatie aandachtspunten bij de
uitwerking van de Robinsonade en de inrichting Kop Westerdok
door te geven Manon Paulissen,
m.paulissen@west.amsterdam.nl.
De voorzitter sluit de avond af en dankt iedereen voor zijn
aanwezigheid.
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