Hoofstuk 1
• (p. 17) We investeren in de democratische bewustwording van kinderen en jongeren.
We gaan door met de kinderraad en het kindervragenuur.
• (p. 19) We maken een actieplan om eenzaamheid te verminderen bij verschillende
doelgroepen.
• (p. 20) We stimuleren mentale weerbaarheid bij jongeren en studenten en zorgen voor
goede sociaal - psychologische hulp via het programma Thrive Amsterdam Mentaal
Gezond.
• (p. 30) We investeren in broedplaatsen omdat deze van grote waarde zijn voor
creatieven en buurten. Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden onderzoeken we of
het aantal broedplaatsen kan wor - den uitgebreid.
• (p. 30) We koesteren onze rafelranden zodat er ruimte blijft voor tegencultuur in de
stad.
• (p. 35) Om de veiligheid in de buurt te verbeteren realiseren we buurtrechtbanken.
• (p. 38) De komende 25 jaar werken we in Zuidoost, Nieuw-West en Noord door een
langjarige aanpak aan verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de inwoners.
Dat doen we door een integrale aanpak. Met extra investeringen én door bestaande
middelen daar beter in te zetten. Samen met het Rijk en met alle partners die we nodig
hebben om een alliantie te vormen die sterk is. De corporaties, de scholen, de politie,
de bedrijven, de zorg. Voor en door de bewoners. Scherpe sturing en meetbare doelen
helpen om de bewoners te bieden waar ze recht op hebben. Het doel van de
Masterplannen Nieuw-West, Zuidoost en Aanpak Noord is om het perspectief van
bewoners, en vooral jongeren, structureel te verbeteren. Dit kan alleen worden bereikt
met doorbraken in beleid, door ontkokering en vergaande samenwerking met
bewoners, maatschappelijke organisaties en be - drijfsleven. Hiervoor zijn duurzame
investeringen in tijd en geld nodig. De ambities vragen om maat - regelen op
uiteenlopende beleidsterreinen (zoals onderwijs, wonen, veiligheid, ruimtelijke
ordening en werk), waarbij ook nauw wordt opgetrokken met het Rijk en andere
gemeenten. Het college wil dienstbaar zijn aan de leefwereld van bewoners en
ondernemers. Dit leidt tot het beste resultaat en draagt bij aan herstel van vertrouwen
tussen burger en overheid.
• (p. 38) Naast de Masterplannen voor Zuidoost en Nieuw-West komt er ook een
Aanpak Noord.
• (p. 38) Voor deze plannen trekken we extra geld uit om deze aanpak uit te breiden. We
committeren ons aan langjarige investeringen in deze stadsdelen, waar in het verleden
juist veel te weinig in is geïnvesteerd. De invulling en uitvoering van deze plannen ligt
primair in handen van bewoners, lokale ondernemers en betrokken maatschappelijke
organisaties.
• (p. 39) Community Wealth Building krijgt nadrukkelijk een plaats in alle
masterplannen en we onder - zoeken hoe we de lokale economische infrastructuur
meer ten gunste van de buurten kunnen laten komen.
• (p. 39) Er komt een duidelijk governance structuur voor deze plannen en we waken
ervoor dat dit leidt tot meer verkokering of overlap met andere programma’s.
Hoofdstuk 2
• (p. 42) Windenergie maakt een cruciaal deel uit van de energiemix. We willen het
potentieel aan windenergie in Amsterdam benutten zonder dat hierdoor
onaanvaardbare gezondheidsrisico’s ontstaan of de natuur teveel wordt belast.
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(p. 42) We zetten in op het stimuleren van lokaal eigenaarschap zodat Amsterdammers
mee kunnen profiteren. We gaan uit van coöperatieve vormen van duurzame
energieopwekking. Wij leveren als Amsterdam een wezenlijke bijdrage aan de
doelstellingen van de RES 1.0.
(p. 43) De verduurzaming van de stad is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We
zien dat er veel initiatieven zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. De stad speelt hier
een verbindende rol in door een coalitie te vormen.
(p. 44) Met Agenda Circulair en vernieuwende economische modellen als de
Amsterdamse Donut richten we op lokaal niveau de economie circulair in waarbij er
aandacht is voor de maatschap - pelijke kant van het circulair maken van de stad. We
zetten deze lijn door, en investeren in verdere samenwerkingen in de stad.
(p. 45) Een leefbare stad is een groene stad. We voegen meer groen en bomen toe. Er
komt een nieuw park in Haven-Stad, naast het Westerpark, om genoeg groen te
hebben voor bestaande en nieuwe bewoners.
(p. 46) Groen in de gemeentelijke organisatie wordt minder versnipperd
georganiseerd. We investeren in het groenfonds en vergroten de mogelijkheden op het
gebied van participatie en zelfbeheer op groen. Daarbij kijken we naar nieuwe vormen
van samenwerking in groencoöperaties en/of buurtfondsen waarin bewoners en
gemeente samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, ook met publiek-private
financieringsmogelijkheden.
(p. 47) Er komt een nieuwe visie op onze lokale economie met brede welvaart als doel.
Deze ontwik - kelen we samen met het bedrijfsleven, ondernemers, sociale firma’s, en
lokale initiatieven die werken aan een sociaal en duurzaam Amsterdam.
(p. 47) We zetten in op publiek-private en publiek-civiele samenwerking in de buurt,
bijvoorbeeld door commons te bevorderen.
(p. 48) De buurteconomie kan worden versterkt als er meer geld in de buurt blijft. Om
lokale ondernemers en buurtcentra te versterken doen we een pilot met een digitale
lokale munt om de omzet in winkels, buurtcentra en horeca te bevorderen.
(p. 48) Amsterdam zet in op gezond en duurzaam voedsel. Door ruimte te bieden aan
boerenmarkten en voedselcoöperaties kunnen bewoners verse en betaalbare
seizoensproducten van boeren uit de regio kopen en houden we natuurlijke kringlopen
kort.

Hoofdstuk 3
• (p. 55) De inzet van de gemeente voor meer wooncoöperaties wordt voortvarend
doorgezet en we zorgen dat wooncoöperaties voor middenhuur en sociale woningen
meer ruimte krijgen. Samenwerking met institutionele beleggers en woningcorporaties
wordt onderzocht voor de ontwikkeling en financiering van coöperaties.
• (p. 57) We bestrijden afvaloverlast met hogere boetes en een getrapt boetesysteem,
meer handhaving en bewustzijnscampagnes. Samen met de gemeente, bewoners,
containeradoptanten en onder - nemers nemen we verantwoordelijkheid voor een
schone stad.
Hoofdstuk 4
• (p. 63) Een dialoog heb je natuurlijk niet alleen. Het vraagt een inspanning van ons
allemaal: stadsdeelcommissieleden, dagelijks bestuurders, raad en college, de
ambtelijke organisatie en ook van de Amsterdammer zelf. We willen open, inclusief
en transparant zijn, we streven naar meer persoonlijk contact en minder formulieren,
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en kijken naar mensen in plaats van naar algoritmes. De start van het nieuwe college is
ook het moment om onze samenwerkingsrelaties opnieuw leven in te blazen. Met de
buitenwereld maar ook binnen onze stad. Tal van informele organisaties dragen
wezenlijk bij aan het bestrijden van problemen van mensen en zorgen voor sociale
cohesie. Wij willen deze informele organisaties en netwerken ondersteunen en
verbinden, zonder deze samenwerking te formaliseren en te institutionaliseren.
(p. 64) Investeren in de stad kunnen we niet alleen dus gaan we actief op zoek naar
fondsen, bedrijven en Amsterdammers die kunnen mee-investeren in de stad.
(p. 66) Met het vernieuwde bestuurlijk stelsel, nemen we besluiten zoveel als mogelijk
lokaal, door of samen met het Dagelijks Bestuur en de stadsdeelcommissies.
(p. 67) Het college wil bewoners en ondernemers centraal stellen en het vertrouwen
van Amsterdammers in de gemeente vergroten. Uitgangspunt voor nieuw vertrouwen
is dat elke Amsterdammer eerlijk, gelijk en onbevooroordeeld wordt behandeld en dit
verlangt dienstbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, bijvoorbeeld bij de
afhandeling van klachten en in de juridische dienstverlening.
(p. 68) Amsterdam heeft een lange traditie van eigenwijsheid en zelfbestuur. Dat is
ook de kracht van Amsterdam. Ze spreken zich uit, laten zich horen en zoeken met ons
naar een nieuwe verhouding tussen burger, markt en overheid. De afgelopen jaren zijn
tal van initiatieven opgekomen en nieuwe praktijken ontwikkeld om zeggenschap en
betrokkenheid van alle Amsterdammers te vergroten. Dat heeft veel betrokkenheid en
energie gebracht en soms ook wrijving en teleurstelling. Er zijn belangrijke stappen
gezet met het nieuwe beleidskader participatie, buurtrechten en buurtbudgetten. Hier
gaan we mee door, maar het is nog niet genoeg. Met de stad zoeken wij naar hoe we
die Amsterdammers en Amsterdamse initiatieven het beste een plek kunnen geven in
besluitvorming. In het licht van de lage opkomstcijfers is dit geen overbodige luxe,
maar keiharde noodzaak. Technologische ontwikkelingen kunnen daar dienstbaar aan
zijn.
(p. 68) We gaan door met buurtbudgetten en buurtrechten. Op basis van de proeftuin
buurtplatfomrecht onderzoeken we hoe betrokken Amsterdammers die zich willen
organiseren gemeentelijke (h)erkenning krijgen. Dit draagt bij aan de mogelijkheid
voor mensen op een laagdrempelige manier over bijvoorbeeld de herinrichting van
hun eigen straat mee te kunnen denken.
(p. 69) Gelote burgerberaden en burgerfora zijn een mooie vorm om mensen mee te
laten beslissen over onderwerpen. We onderzoeken hoe we hier meer mee kunnen
experimenteren. Deze coalitieperiode worden in samenspraak met de gemeenteraad in
elk geval drie burgerberaden georganiseerd. Een van deze burgerberaden zal gaan over
afval. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de stadsdeelpanels.
(p. 69) We versterken met maatschappelijke partners zoals debatcentra en initiatieven
de betrokkenheid van burgers bij de stad en de politieke besluitvorming.
(p. 69) Wethouders zijn verantwoordelijk voor de sturing en uitvoering van
democratisering. Een team van experts op het gebied van democratisering en
participatie ondersteunt de organisatie om de komende jaren in de volle breedte van de
ambtelijke organisatie werk te maken van burgeren overheidsparticipatie. Dit is bij
uitstek een onderwerp dat elke ambtenaar van de gemeente Amsterdam aan gaat.
(p. 70) We onderschrijven onverminderd de principes van het Tada Manifest:
inclusief, zeggenschap, de menselijke maat, legitiem en gecontroleerd, open en
transparant, van iedereen – voor iedereen. We onderzoeken hoe we aan kunnen sluiten
bij public tech en public spaces.
(p. 70) Digitale veiligheid is een structurele grote uitdaging waar Amsterdam de
komende periode blijvend veel aandacht voor heeft.

FINANCIEN
• (p. 76) Dat betekent structureel minder budgettaire ruimte voor nieuwe en bestaande
stadsverbeteringsprojecten en beleidsprogramma’s in de openbare ruimte.

