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De deelraad van stadsdeel Amsterdam West bijeen in vergadering op 14 mei 2013, 
      
Overwegende dat 

‐ de druk op het gebruik van de openbare ruimte in Amsterdam groot is;  
‐ die druk verder toeneemt doordat in de stad sprake is van intensieve stedelijke verdichting; 
‐ die druk verder toeneemt doordat het aantal inwoners van de stad blijft groeien en een toenemend 

aantal bewoners gebruik maakt van de openbare ruimte, met een steeds verder variërende vraag; 
‐ van de kwaliteit van die openbare ruimte steeds meer wordt gevraagd; 

 
Constaterende dat 

‐ de welstandsnota ter behandeling voor ligt in de raad; 
‐ in de welstandsnota op een nieuwe manier aandacht wordt besteed aan ruimtelijke kwaliteit en de 

ruimtelijke systemen die de stad kent en zo bijzonder maakt;  
 

Voorts overwegende dat 
‐ in het beleid van het stadsdeel, zoals in de welstandsnota, meer aandacht en ruimte komt voor (de 

wensen van) het individu; 
‐ hiermee de druk op en de behoefte aan gebruik van de openbare ruimte nog verder zal toenemen, 

en; 
‐ de openbare ruimte als verbindend cement tussen de bebouwing steeds belangrijker zal worden, 

en dus; 
‐ het belang van een integrale benadering van de bebouwing en openbare ruimte samen even 

wenselijk als essentieel is; 
 
Roept het Dagelijks Bestuur op om: 

‐ een studie te laten verrichten naar de mogelijkheden om de openbare ruimte integraal onderdeel 
uit te gaan laten maken van de welstandsnota, op die manier dat in ieder geval bij projecten groter 
dan die van individueel belang, en zeker bij grote en complexe ruimtelijke opgaven, de openbare 
ruimte en de bebouwing als geheel worden beoordeeld (specificering als bijlage toevoegen);  

‐ met de resultaten en met een voorstel terug te komen naar de raad; 
‐ hierin samen op te trekken met andere stadsdelen en de centrale stad (gezien de integrale 

behandeling van de welstandsnota), en met de welstandscommissie; 
‐ bij deze studie geen kwaliteitsonderscheid te maken in de openbare ruimte in de verschillende 

stadsdelen1;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
PvdA  
Jasper Etten 
                                                 
1 NB. Dit is een punt uit de centrale stad en moet nog verder worden uitgewerkt. 


