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Beste bewoner en/of ondernemer,  

 

In de Weteringbuurt gebeurt veel. Dankzij betrokken bewoners en ondernemers wordt de buurt 

steeds mooier. De actieve deelname aan projecten als de Nieuwe Weteringstraat en de 

vergroening van het Kostpleintje zijn daar goede voorbeelden van. 

 

Als gemeente willen we u graag betrekken bij een nieuw project. Aan de Nieuwe Weteringstraat 

ligt een pleintje dat lokaal bekend staat als het Feduzziplein. De omwonenden ervaren veel 

overlast. Op het pleintje is sprake van vandalisme, zwerfafval, wildplassers en groepen 

luidruchtige jongeren. Ook wordt er geslapen in de onderdoorgang die grenst aan het pleintje. 

 

Ontwerpteam Feduzziplein 

Om de overlast terug te dringen zijn de afgelopen periode verschillende initiatieven geweest. Zo is 

er meer inzet van politie en straatcoaches geweest en hebben gesprekken plaatsgevonden met 

betrokkenen. We willen nu echter een volgende stap zetten. Met het ontwerpteam Feduzziplein 

gaan we aan de slag met het ontwerp van een plein en onderdoorgang dat veilig en plezierig is. We 

vragen daarbij uw hulp. Wat is volgens u nodig?  

 

Het ontwerpteam komt drie keer samen: 

1. Maandag 5 augustus 19.30 tot 21.30 uur – kaders en ideeën delen 

2. Woensdag 28 augustus 19.30 tot 21.30 uur – reacties op schetsontwerp 

3. Donderdag 12 september 19.30 tot 21.30 uur – reacties op eindontwerp 

De ontwerpsessies zullen plaatsvinden bij het Medisch Centrum aan het Feduzziplein. 

 

We weten dat de ontwerpsessies midden in de vakantieperiode vallen, maar hopen dat u toch in 

de gelegenheid bent om aan te sluiten. We zouden uw deelname aan deze ontwerpsessies zeer op 

prijs stellen. 
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Planning 

Naast de bewoners en ondernemers zullen ook de gemeente en Stadgenoot (laatstgenoemde is 

eigenaar van het pand en de grond) aan het ontwerpteam deelnemen. De ontwerpers Mathieu 

Derckx en Ton Hilhorst, die eerder hebben bijgedragen aan de Kruidenpluktuin op de 

Weteringschans en het Kostpleintje, gaan ons helpen. De planning is dat we in augustus en 

september bezig zijn met de ontwerpfase, gevolgd door een uitvoeringsfase in november en 

december 2019. Meer informatie over het project Feduzzipleintje en de voortgang hiervan kunt u 

na de eerste bijeenkomst (5 augustus) vinden op de website van Wetering Verbetering: 

www.weteringbuurt.nl/projecten (en dan scrollen naar Feduzzipleintje).  

 

Wat er nog meer speelt in uw buurt 

Naast de aanpak van het Feduzziplein werkt de gemeente Amsterdam ook aan het verbeteren van 

de openbare ruimte in uw buurt. Door de bouw van de Vijzelgrachtgarage zal boven de grond 

meer ruimte komen voor groen, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Ook is en/of wordt 

er gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Kerkstraat, Weteringschans en het Weteringcircuit. 

Meer informatie over deze projecten kunt u vinden op www.amsterdam.nl/projecten. 

 

Aanmelden  

Wilt u meewerken aan de verbetering van het Feduzziplein en de onderdoorgang? Geef u op via 

Nana de Loor (gebiedsmakelaar), n.de.loor@amsterdam.nl, 06 1259 3194.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de procesgroep Feduzziplein, 

 

Ingrid Gevers, bewoonster 

Carl Douglas, ondernemer DouglasDelights 

Reina Krijnen, ondernemer Medisch Centrum Wetering 

Joris van den Boom, Stadgenoot 

Evert van den Berg, Stadgenoot 

Willem van Huijstee, bewoner/Wetering Verbetering 

Mathieu Derckx, ontwerper 

Ton Hilhorst, ontwerper 

Sandra Klerks, wijkagent Weteringbuurt 

Jeroen van Kemenade, gebiedsbeheerder Gemeente Amsterdam 

Nana de Loor, gebiedsmakelaar Gemeente Amsterdam 
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