NIEUW-AMSTERDAM
Stad van de toekomst
Nederland laat te veel kansen liggen

Nederland heeft de wereld veel te bieden:

Een nieuw faciliterend systeem dat overheid,

Één bestuur voor stedelijk Nederland is nodig om de

• Een ideaal vestigingsklimaat met een stabiele economie en

politiek, bedrijfsleven en wetenschap verbindt

economische en maatschappelijke ontwikkelingen die op
ons af komen aan te kunnen en er richting aan te geven.

politiek
• De ruimte en de infrastructuur om wonen en werken

De veranderingen in de manier waarop geld verdiend en
verdeeld wordt en de verstedelijking en internationalisering,

optimaal te combineren
• Dé hub van Europa naar de rest van de wereld

zijn niet te stoppen. Voorbereid zijn betekent het totaal

Bestuur de Randstad als één grote stad. Met een integrale
visie op woningbouw, leefbaarheid en infrastructuur.
Nederland moet stoppen met klein denken en uitsluiting
en dat kan door met elkaar een nieuw faciliterend systeem
te ontwikkelen dat overheid, politiek, bedrijfsleven en

sterker maken in plaats van ´een beetje samenwerken´ en

Los van elkaar hebben Nederlandse steden onvoldoende

wetenschap met elkaar verbindt. Een systeem waarin wonen,

´een beetje concurreren´. Over tien à twintig jaar bestaat

slagkracht maar door de krachten van Amsterdam, Rotterdam,

werken, verkeersstromen, CO2-uitstoot, toerisme, opleiding

Europa uit een beperkt aantal stedelijke gebieden waar

Utrecht, Den Haag én Eindhoven echt te bundelen tellen

en infrastructuur optimaal op elkaar zijn afgestemd. De

het gebeurt. In die gebieden willen bedrijven zich vestigen,

we internationaal mee. Dan is Nederland als stedelijke

vraagstukken die voorliggen en de komende jaren op ons

mensen wonen en studenten opgeleid worden. Nederland

regio aantrekkelijker dan Londen of Parijs met wel de

afkomen kunnen alleen gezamenlijk worden opgelost en dat

moet daarbij zijn en dat kan.

schaalvoordelen van deze steden maar niet de nadelen van

begint met de discussie over een nieuw systeem dat verbindt,

een mega-agglomeratie. Dit vereist een gezamenlijk bestuur

knelpunten structureel aanpakt en voordelen beter benut.

dat erop gericht is de kwaliteiten van ons land te behouden en
de negatieve effecten van verstedelijking tegen te gaan.

1.

Krachtenbundeling:

2. Focus:

3. Bouwen, bouwen, bouwen:

•

Geïntegreerde city marketing & internationale 		

•

Op kansen en verandering

•

Woningen

positionering

•

Op conglomeratievoordelen (infrastructuur, 			

•

(Internationale) scholen

onderwijs, kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen)

•

Kantoren die aansluiten op de vierde 		

•

Verbeterd en geïntegreerd onderwijs

•

Toekomstbestendige en duurzame 				
infrastructuur, woningbouw en werklocaties

•

Optimale verbindingen en meer welvaart voor iedereen

industriële revolutie

