
Beste actieve Amsterdammers, 
 
Wij nodigen je van harte uit voor de volgende grote netwerkbijeenkomst van Ma.ak020, op 23 juni 
om 17.30 uur.   
 
Het Maatschappelijk akkoord (kortweg Ma.ak020) gaat over het (mede-) eigenaarschap en 
zeggenschap in onze stad. Deze bijeenkomst staat in het teken van de democratiseringsagenda voor 
Amsterdam: hoe verhoudt het nieuwe coalitieakkoord zich tot het bestaande Maatschappelijk 
akkoord van Amsterdam (dat doorloopt tot ten minste 2025). Een volgend speciaal Ma.ak-
sleutelmoment in de samenwerking tussen actieve Amsterdammers, ambtenaren, politici en andere 
partijen in de stad.  
 
In dit doc meer info en onderaan een link om je aan te melden.  
Een belangrijk moment om elkaar na al die tijd weer in het echt te ontmoeten:  

• Het is simpelweg te lang geleden dat we met een grote groep bekende en nieuwe mensen uit 
het netwerk bij elkaar waren om elkaars energie te voelen en te delen.  

• Er is een nieuwe gemeenteraad en sinds vandaag ook een nieuw collegeakkoord. Welke 
democratiseringsdoelen brengen zij mee? En wat betekenen die voor de gewenste 
verschuiving van mede-eigenaarschap en zeggenschap in de stad? Collegeakkoord: 
https://www.amsterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord/   

• In het Maatschappelijk Akkoord is afgesproken om het akkoord van tijd tot tijd op te frissen 
(als dat nodig blijkt). Deze avond is het startschot van zo’n opfrisronde.  

Wat staat er op het programma?   
Uiteraard zullen we weer samen eten en verhalen delen van initiatieven in de stad. 
Natuurlijk,  bijpraten over de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord en de Ma.akbanken. 
Centraal vanavond staat het gesprek met elkaar over de impact van het nieuwe collegeakkoord op 
het Maatschappelijk Akkoord en de initiatieven in de stad. Hiervoor worden raadsleden en 
bestuurders nadrukkelijk uitgenodigd. Zodat we ideeën kunnen delen en van gedachte kunnen 
wisselen.  
  
Hopelijk worden jullie ook blij van het vooruitzicht om alle creativiteit, veerkracht en energie van dit 
netwerk weer samen te kunnen ervaren. En wordt het een inspirerende en gezellige avond met een 
duidelijk signaal aan de stad, zoals dat past bij de waarden en traditie van Ma.ak020.  
  
Kom je ook? Meld je dan even aan. 
De Ma.akbijeenkomst is op 23 juni van 17.30 - 21.30 in Ru Paré in Nieuw-West (inloop vanaf 
17.00u).   
  
Volg deze link om je aan te melden (ook om aan te geven of je komt eten):  
https://forms.gle/FzjzjHZcirwsBFwu7 

 

Na aanmelding ontvang je tijdig meer informatie over de avond.  
  
Wellicht tot dan,  
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het Ma.akteam, 
Jasper Etten en Mats Siffels 
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Kijk hier voor meer info over Ma.ak020  

https://ma.ak020.nl/ma.akbanken

