NIEUW AMSTERDAM
MANIFEST

5. BETAALBAAR + BEREIKBAAR

Wij, Pakhuis de Zwijger, zetten ons in voor een stad van,

6. VAARDIG + ONDERNEMEND

voor en door iedereen. Die stad komt er niet vanzelf, daar
moeten we samen hard aan werken. Om te komen tot een
Nieuw Amsterdam hebben we tien ambities opgesteld:

1. INCLUSIEF + DEMOCRATISCH

Iedereen kan meebeslissen over zijn/haar/hun leefomgeving
en alle bewoners kunnen in volwaardige samenwerking
met de stad hun verantwoordelijkheid, eigenaarschap en
initiatief nemen. De diversiteit van de stad is zichtbaar
aan de bestuurstafels en in het ambtelijk apparaat.

2. RECHTVAARDIG + BLOEIEND

Economische vooruitgang leidt niet langer tot
uitbuiting, uitsluiting en ongelijkheid. We komen tot
een vorm van welvaart waarin ondernemen wordt
aangemoedigd en de gecreëerde waarde lokaal gedeeld
wordt, voor een inclusieve, veerkrachtige en duurzame
economie.

3. LEEFBAAR + VEILIG

In alle buurten van de stad is het fijn om te zijn. Iedereen voelt
zich veilig en thuis, en kan onbezorgd en onbelemmerd gebruik
maken van de openbare ruimte. Met een mix aan woningen
voor alle inkomensgroepen, en voldoende sport, recreatie en
maatschappelijke voorzieningen.

4. GEZOND + ZORGZAAM

Iedereen heeft toegang tot kwalitatieve zorg, gezond voedsel, goede luchtkwaliteit, groen en sportfaciliteiten. Initiatief door en voor burgers wordt
gesteund; de overheid zorgt voor een sociaal vangnet voor iedereen. Zo
kunnen we samen gezond oud worden.

Alle inwoners hebben een betaalbaar (t)huis en
de ruimte om te leven, werken en recreëren in de
stad. Bereikbaarheid en (openbaar) vervoer zijn
toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

Iedereen heeft gelijke kansen in onderwijs en
werk, en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen,
een leven lang. Lokaal ondernemerschap wordt
gesteund als belangrijk onderdeel van een weerbare
stadseconomie.

7. CIRCULAIR + KLIMAATNEUTRAAL

We zetten in op circulaire productieprocessen
en -methoden, om zo het grondstofgebruik en de
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en
klimaatverandering tegen te gaan.

8. GROEN + KLIMAATBESTENDIG

Groen krijgt de ruimte, en biodiversiteit wordt
beschermd en behouden om onze leefomgeving
bestand te maken tegen de uitdagingen die
klimaatverandering biedt, zoals wateroverlast, hitte
en droogte.

9. SLIM + CREATIEF

We maken slim gebruik van technologie, mobiliteit
en big data. Dankzij de verbeeldingskracht en
de creativiteit van ontwerpers ontwikkelen we
vernieuwende plannen om de maatschappij mooier
en beter in te richten.

10. BRUISEND + MOOI

Er is ruimte voor broed- en vrijplaatsen en
uiteenlopende vormen van kunst en cultuur, overdag
én ‘s nachts. Daardoor kan de stad blijven innoveren,
creëren en experimenteren en krijgen creatieven de
gelegenheid om haar schoonheid en kleur te geven.

