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Oproep aan Amsterdamse gemeentepolitiek:

BENUT KANSEN IN RELATIE STAD - PLATTELAND

Voorstel: Bouw Strokasteel aan Sloterplas

Verstevig de relatie met het platteland, kies voor streekproducten, steun de eigen boeren die duurzaam voedsel

produceren, breng de multiculturele stad in contact met het ommeland, wees een internationaal voorbeeld.

Aldus de oproep van de Amsterdam School of Management (ASOM) aan de fracties uit de Amsterdamse gemeenteraad. Deze

fracties bereiden  zich momenteel voor op de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2010 gehouden worden. Om de oproep

kracht bij te zetten is een Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland 2010 opgesteld, samen met een groep actieve

Amsterdammers. In deze agenda wordt onder andere voorgesteld een monumentaal Strokasteel aan de Sloterplas op te

richten dat een tijdelijk centrum zal zijn van ontmoetingen, debat, voorstellingen en exposities.

Stad zoekt Boer

De oproep van ASOM verschijnt in het kader van het mede door het ministerie van LNV ondersteunde programma Stad zoekt

Boer dat in diverse steden tot concrete plannen heeft geleid. Deze initiatieven zijn voornamelijk plaatselijk van karakter. Dit is

de reden waarom ASOM juist Amsterdam als creatieve hoofdstad van Nederland een meer internationale ambitie toedenkt.

ASOM

ASOM is een expertisenetwerk voor dialoog en interactie en is actief op de kennisgebieden innovatie & ondernemerschap,

creatieve regio’s,  multicultureel groen, onderwijs & arbeid.

Niet voor publicatie.

Meer informatie over de Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland 2010 is te verkrijgen bij John Huige 0652 053 895

AASP 2010 en de brief aan de fracties gaan bijgaand.
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AFSCHRIFT BRIEF

Aan de fractievoorzitters vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad.

fractievoorzitter D66 de heer IVAR MANUEL,

fractievoorzitter VVD de heer ERIC VAN DER BURG

fractievoorzitter CDA de heer MAURICE LIMMEN

fractievoorzitter PVDA mevrouw MANON VAN DER GARDE

fractievoorzitter SP mevrouw REMINE ALBERTS

fractievoorzitter GroenLinks mevrouw MARIEKE VAN DOORNINCK

Betreft: Oproep om kansen in de relatie stad-platteland op te nemen in het verkiezingsprogramma 2010.

Geachte fractievoorzitter -,

Met veel genoegen biedt de Amsterdam School of Management (ASOM) uw fractie de Amsterdam Agenda voor Stad en

Platteland  2010 (AASP 2010) aan. Deze agenda beoogt de opkomende relatie tussen stad en platteland structureel in te

bedden in de gemeentelijk aandacht voor de kwaliteit van leven en werken in stad en regio. AASP 2010 is tot stand gekomen

in het kader van het ASOM-programma Stad zoekt Boer, in dialoog met diverse Amsterdamse initiatieven en netwerken.

Ter toelichting moge het volgende dienen.

Momenteel zijn voorbereidingen gaande om te komen tot een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van

maart 2010.

Gezien de ernst van de huidige economische crisis zullen kiezers willen weten hoe Amsterdam nieuwe wegen weet te

bewandelen om de crisis in de eigen stad aan te pakken. Hier ligt een kans voor uw fractie om de opkomende interactie

tussen stad en platteland definitief op de politieke kaart te zetten.

Amsterdam verkeert daarin ten opzichte van andere grote steden in een gunstige positie via projecten op het gebied van

school en voedsel (project 'Proeftuin'), de verschillende burgerinitiatieven gericht op het consumeren van streekproducten,

aandacht voor groen bij verschillende milieuorganisaties en in 2009 opnieuw de Week van de Smaak.

Wat echter ontbreekt is een centrale regie vanuit de stad om allerlei activiteiten daadwerkelijk te ondersteunen opdat in deze

crisistijd geprofiteerd wordt van wederzijdse kennis en netwerken. Nog te veel is de interactie tussen stad en platteland in

Amsterdam een zaak van losse initiatieven. Ook is de de Amsterdamse creatieve sector nog te veel gericht op de

grachtengordel en nog te weinig kansen die de regio biedt, bijvoorbeeld op de terreinen cultuurtoerisme, food design en

regiorecreatie. Wat ook nog ontbreekt is een internationale aanpak. Amsterdam wil wereldstad zijn maar schiet nog te kort als

het gaat om de interactie tussen stad en platteland vanuit internationaal perspectief. Neem bijvoorbeeld de sterke groei van

wereldsteden en het herwaarderen van hun relatie met de regio en de daarin functionerende boerenbedrijven om de

voedselvoorziening voor de stedelijke centra op duurzame wijze veilig te stellen. Indien Amsterdam een internationale

voorbeeldfunctie ambieert, kunnen strategische resultaten geboekt worden, op zowel het gebied van kennisontwikkeling als

het uitbouwen van Amsterdam als internationaal expertisecentrum.

De G20 in Londen riepen op 2 april van dit jaar op tot een duurzame economie. Amsterdam kan via een betere relatie tussen

stad en platteland hieraan een concrete en herkenbare bijdrage op internationaal niveau leveren.



Bijgaande AASP 2010 biedt uw partij diverse aanspreekbare mogelijkheden om het verkiezingsprogramma te verrijken met

actiepunten die de komende vier jaar gerealiseerd kunnen worden. Maar bovenal geeft AASP 2010 de kans om in Amsterdam

op het gebied van stad en platteland een vooruitgeschoven positie in te nemen.

Wij hopen dat uw partij samen met andere groepen, bedrijven en instellingen de handschoen oppakt.

Met vriendelijke groeten,

Giep Hagoort

John Huige

Stad zoekt Boer team

(contactpersoon: John Huige T 0652 053 895)
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