Toekomstperspectief Wallengebied
Wat voor buurt zijn wij én willen wij zijn?
Na jaren vooral gericht te zijn geweest op wat men níet wil in het Wallengebied, groeit onder
bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente ook de behoefte om uit te dragen wat voor buurt
men wél wil zijn. Uit eerdere uitingen uit de buurt, tijdens de Wallenconferentie, in publicaties (zoals
‘Aan de Amsterdamse grachten’), in beleid (zoals de gebiedsplannen), maar zeker ook via concrete
initiatieven in de buurt zijn ingrediënten voor zo’n gedeeld toekomstbeeld gekomen. Maar hoe
vertaalt zich dit nu in een aansprekend, richtinggevend en ambitieus perspectief op dit oudste deel
van de Amsterdamse binnenstad, met zijn rijke historie, unieke kenmerken en complexe opgaven?
Tijdens het IBO van 18 april 2018 worden de vele ingrediënten die er al zijn, vertaald naar een
samenhangend verhaal over wat voor buurt men is en wil zijn. De indruk is er dat bewoners,
ondernemers, instellingen en gemeente meer met elkaar delen dan er verschillen zijn. Weten wij, in
het belang van de leefbaarheid en toekomst van de buurt, een gedeeld toekomstperspectief te
formuleren waar ook ruimte is voor verschillende belangen en verwachtingen, waar het unieke van
de buurt tot uitdrukking komt, waar – naast zorgen en problemen – ook perspectief en optimisme uit
spreekt en dat bijdraagt aan de investeringen en keuzes voor de komende jaren?
Op woensdag 18 april 2018 zullen een aantal betrokkenen hun visie op de toekomst van het
Wallengebied pitchen. Vervolgens wordt, aan de hand van interactie werkvormen, in kleinere
groepen discussies plaats over wat men bindt en waar de grootste verschillen zijn. Aan het eind van
de bijeenkomst zal de eerste outline voor het toekomstperspectief geformuleerd worden dat, in de
dagen erna, definitief wordt uitgewerkt. Het resultaat wordt onder meer gedeeld tijdens een
aanstaande bijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden en leden van de stadsdeelcommissie, die
georganiseerd wordt om hun mee te nemen in de opgaven, noodzakelijke keuzes en ambities van het
Wallengebied.
Agenda 18 april 2018
19.30 uur
Opening: waarom een gedeeld toekomstperspectief?
19.40 uur
Pitches met ingrediënten voor dit gedeeld toekomstperspectief (plenair)
20.10 uur
De buurt die wij (wensen te) zijn: benoemen van kenmerken, opgaven en ambities.
Maar ook benoemen waar verschillende belangen en posities zijn (in kleiner verband)
21.15 uur
Eerste uitkomsten presenteren aan elkaar (plenair)
21.45 uur
Maken van afspraken over verwerken resultaten tot wervend en gedeeld
toekomstperspectief
22.00 uur
Einde

