PERSBERICHT
Amsterdamse Kunstraad adviseert ‘bouw aan de toekomst en behoud het verleden’

De stad is nooit af

Vanochtend heeft de Amsterdamse Kunstraad het advies De stad is nooit af gepresenteerd in de Zilveren Toren
Amsterdam en aangeboden aan wethouder Kajsa Ollongren,
portefeuillehouder Kunst & Cultuur en Economie en
verantwoordelijk voor het thema Stad in Balans. De stad is nooit af
is een advies van de Amsterdamse Kunstraad over de drukte in de
binnenstad en de kansen op en buiten de ring A10.

De drukte in de stad en het tekort aan betaalbare woningen zijn
twee prangende thema’s voor de bestuurders van de stad.
Amsterdam is anno 2017 ongekend populair. Het is beslist niet
overdreven om te stellen dat Amsterdam zijn derde Gouden Eeuw
beleeft. Een stad met veel voorspoed, welvaart en luxe, maar ook
een overbelaste stad. Vooral de binnenstad van Amsterdam kampt
met een hoge toename van bezoekers. Op het stadhuis wordt in het
kader van het programma Stad in Balans hard gewerkt aan
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maatregelen om de groei te accommoderen. Dit gebeurt in een
combinatie van korte- en langetermijnoplossingen en in
samenspraak met bedrijven en bewoners.

Illustratie Jenna Arts
Door de eeuwen heen hebben de kunsten een belangrijke rol gespeeld in stadsuitbreiding en transitieprocessen.
Amsterdam heeft een traditie van bevlogen stedenbouw. Kunst is bij uitstek geschikt om het perspectief te
kantelen en bestaande beelden ter discussie te stellen. Daarom sprak de kunstraad met kunstenaars,
ontwerpers, directeuren van kunstinstellingen, stedenbouwers en architecten. In het advies De stad is nooit af
doet de kunstraad 21 concrete aanbevelingen. Opvallende suggesties zijn de bouw van een Museum for Dutch
Design op de Zuidas en een nieuw Theater de Meervaart midden in de Sloterplas. De kunstraad is bovendien een
enthousiast pleitbezorger van het initiatief dat Waag Society heeft genomen tot oprichting van een FairBnB en
bepleit de aanstelling van een Stadsbouwmeester om de esthetische randvoorwaarden voor de stadsuitbreiding
te bewaken.
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