
 

-------------------------------- mail gemeente 21-1-2021 ------------------------------- 
 
Beste (groot) Amsterdammer, 
  
Wat voor stad willen we zijn in 2050? De afgelopen twee jaar voerden we het gesprek over de toekomst van onze 

stad. En nu is het zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam2050 is vastgesteld door het college van 

burgemeester & wethouders en ligt vanaf donderdag 21 januari 2021 voor zes weken ter visie. Een belangrijke 

mijlpaal! 	
 	
De visie laat zien welke stad we willen zijn en geeft richting aan de ontwikkelingen in de stad. Vijf strategische 

keuzes zijn hierin leidend:   
1. Meerkernige ontwikkeling: Amsterdam is uit balans met één centrum waar alles op is gericht is. Een 

van de hoofddoelen van deze visie is een stad te worden met meer stedelijke centra. Ook in de regio 

willen we de kernen meer stedelijke kwaliteit geven. 
2. Groeien binnen grenzen: duurzame, compacte stedelijke ontwikkeling en intensief ruimtegebruik. 

Daarmee maken we sociaal sterke buurten, met veel ruimte ondernemerschap en beperken we de 

ecologische voetafdruk van de stad. 
3. Duurzaam en gezond bewegen: in een compacte stad staan ontmoeten en bewegen in de openbare 

ruimte voorop. In de hele stad krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer ruim baan. 
4. Rigoureus vergroenen: nieuwe parken en meer groen in de openbare ruimte en op en aan gebouwen 

houdt de stad klimaatbestendig en leefbaar voor mens, dier en plant. 
5. Samen stadmaken: meer mogelijkheden voor maatschappelijk initiatief. Samen met Amsterdammers, 

corporaties en private partijen bouwen we aan de stad. Daarbij maken we meer ruimte voor 

experimenten en verantwoordelijk en eigenaarschap  voor onze inwoners.   
Graag horen we jouw mening! Om het je makkelijk te maken is er een toekomstwijzer ontwikkelt; een soort 

kieswijzer waarbij je kunt aangeven in hoeverre je het eens bent met een aantal 

stellingen: toekomstwijzer.amsterdam.nl. Na afloop zie je in hoeverre je het eens bent met de strategische 

keuzes uit de visie en kun je meer lezen over de achtergrond van deze keuzes.   
Wil je direct meteen meer lezen over de inhoud? Ga dan naar amsterdam2050.nl. Hier staan de belangrijkste 

punten uit de omgevingsvisie samengevat.   
Wil je je mening achterlaten en hiermee een zogenaamde zienswijze indienen? Dat kan! Hoe dat precies werkt 

lees je op amsterdam.nl/omgevingsvisie. 
  
Wil je meer achtergrondinformatie over de strategische keuzes en hun uitwerking en heb je vragen? Volg dan de 

webinars op 15, 16 en 17 februari of meld je aan voor een spreekuur. Meer informatie staat 

op amsterdam.nl/omgevingsvisie. 
  
Met hartelijke groet, 
Team Omgevingsvisie 
 
	


