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De omgevingsvisie is vastgesteld
De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 – Een menselijke metropool is op 8 juli 2021 
vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is belangrijk want daarmee vervangt de 
omgevingsvisie de Structuurvisie Amsterdam 2040 als nieuw richtinggevend kader voor 
de ontwikkeling van de stad. De visie is te vinden op www.amsterdam2050.nl. Op deze 
website zijn ook achterliggende documenten en filmpjes te vinden. En een woordenboek, 
met een uitleg van vaktermen die gebruikt worden in de omgevingsvisie.

Atlas omgevingsvisie op maps.amsterdam.nl
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De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 bevat een 
visiekaart en daaraan gekoppelde kaarten voor 
verschillende aspecten van de openbare ruimte, 
verkeersnetwerken, stedelijke programma’s en 
visiekaarten per stadsdeel. Deze hele kaartenset is 
nu ook te vinden op www.maps.amsterdam.nl
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Omgevingsvisie 
Amsterdam 2050

Een menselijke metropool

De Visiekaart Amsterdam 2050 en de visiekaarten 
per stadsdeel zijn aanklikbaar gemaakt. Door over de 
kaart te bewegen en op een aanduiding op de kaart 
te klikken, komt de betreffende legenda-eenheid en 
toelichting daarbij tevoorschijn. De overige kaarten 
zijn zelf niet aanklikbaar, maar de bijbehorende 

legenda’s wel. Dan 
komt de toelichting 
van de betreffende 
legenda-eenheid 
tevoorschijn. 
Daarmee zijn de 
kaarten nog beter 
bruikbaar als 
richtinggevend 
kader voor nieuwe 
ontwikkelingen in 
de stad. 

De omgevingsvisie als 
levend verhaal 
Anders dan de Structuurvisie Amsterdam 
2040, heeft de omgevingsvisie een 
dynamisch karakter. We zien de 
omgevingsvisie als levend verhaal in 
een continue proces. Levend in de zin 
van dat de visie actief gebruikt wordt in 
verschillende praktijken, en levend in de 
zin dat het verhaal zich verder ontwikkelt. 
De omgevingsvisie Amsterdam zal om de 
twee jaar gemonitord en herijkt worden. 
Een levende omgevingsvisie maakt 
het mogelijk om betere afwegingen te 
maken bij conflicterende ruimteclaims en 
prioriteringsvraagstukken op stedelijk niveau. 
En om de wisselwerking tussen visie, beleid/
programma’s, omgevingsplan en praktijken 
van samen stadmaken te verbeteren.  

Ecologisch kunstproject 
I can change the world with my two hands

Een Uitvoeringsagenda 
Omgevingsvisie
Er komt een Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie waarin 
de gemeente aangeeft hoe ze de komende jaren verder 
invulling wil geven aan de ambities uit de omgevingsvisie. 
Hiermee maken we inzichtelijk welke uitwerkingsopgaven 
(beleid/programma’s en verkenningen) opgepakt of 
gekoppeld worden of aan de vijf strategische keuzes 
uit de omgevingsvisie. Daar hoort ook een fasering bij. 
Daarnaast doen we in de uitvoeringsagenda voorstellen 
voor het verbeteren van de praktijk van samen stadmaken 
in de stad en met partijen in de regio. Dat doen we o.a. 
door samen met Kracht van Mokum een buurtconferentie 
te organiseren, waar bewonersnetwerken, bestuurders, 
raadsleden en ambtenaren samen actiepunten voor de 
Uitvoeringsagenda gaan bepalen. Deze agenda biedt 
daarmee overzicht en keuzeopties voor de nieuwe 
bestuursperiode. De bedoeling is dat een voorstel voor 
een Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie voor het einde 
van het jaar wordt voorgelegd aan het college van B&W.

Blijf betrokken bij 
de toekomst van 
Amsterdam
Na bijna drie jaar van intensief 
samenwerken in en met de stad, ligt 
er een richtinggevend kader voor 
de ontwikkeling van Amsterdam. 
Dat betekent niet dat we klaar zijn. 
We gaan zoals gezegd verder met 
het toepassen van de visie in de 
praktijk en met de Uitvoeringsagenda 
Omgevingsvisie. We willen jou als 
lezer van deze laatste nieuwsbrief 
bedanken voor je betrokkenheid 
bij de totstandkoming van de 
Omgevingsvisie Amsterdam 2050. 
Zoals gezegd blijft de omgevingsvisie 
een levend verhaal. We hopen 
daarom dat je ook de komende jaren 
betrokken blijft. Kijk daarom zo nu en 
dan op www.amsterdam2050.nl en 
volg met ons hoe de omgevingsvisie 
zich als levend verhaal verder 
ontwikkelt. 

Denk mee, praat mee, doe mee  
Omgevingsvisie Amsterdam 2050  amsterdam.nl/omgevingsvisie

Meerkernige 
ontwikkeling

Groeien binnen 
grenzen

Duurzaam en 
gezond bewegen

Rigoureus 
vergroenen

Samen 
stadmaken
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Gemeente Amsterdam
Campagne Jij staat niet alleen

Infographic (A3 praatplaat, webtoegankelijke PDF op website)

Buitenreclame (DOOH (digital Out Of Home), ABRI)

Campagne visual voor lancering campagne (februari 2020)

Campagne visual 

Programma tegen 
seksuele intimidatie en 
seksueel geweld
Amsterdam is een vrije stad, waar iedereen veilig zichzelf 
moet kunnen zijn. Maar de werkelijkheid is regelmatig anders 
voor meisjes en vrouwen. De gemeente Amsterdam zet zich 
in om dit te veranderen met deze maatregelen:

Campagne  
Jij staat #nietalleen
Amsterdamse vrouwen als 
‘vriendin’ en rolmodel
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2
Problemen 
zichtbaar maken
Onderzoek naar 
aard en omvang 
problematiek

3
Aanpak online 
seksueel geweld
Bestrijden en voorkomen 
van online seksueel 
geweld, o.a. sextortion

4

ROSA: netwerkaanpak in 
stadsdelen en een stedelijke 
persoonsgerichte aanpak
Signaleren en vervolgens versterken 
van de veerkracht en weerbaarheid 
van jonge vrouwen met complexe 
problemen

5

Veilige opvang 
en wonen
Voldoende plekken 
voor slachtoffers 
van seksueel 
geweld

6

Systeemfouten aanpakken
Forceren van oplossingen bij 
systeemfouten rond seksueel en 
huiselijk geweld

7

Bestuurlijke 
handhaving
Meldplicht 
voor hotels en 
gebiedsverbod 
voor plegers van 
seksueel geweld

8
Straatintimidatie
Bewustwording en tegengaan 
van straatintimidatie

jij staat

#nietalleen

jij staat

#nietalleen


