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Terugkijkend op drie bijzondere

het stadhuis te ontmoeten. Graag licht ik nader toe wat

bijeenkomsten

het programma van die bijeenkomst zal zijn. En hoe het

Op 24 september jongstleden heeft het

vervolgtraject eruit ziet.

gemeentebestuur van Amsterdam een oproep voor
ideeën voor de begane grond van het stadhuis gedaan.

Op het Stadhuisatelier van 14 januari 2016 zullen de

Velen hebben hierop gereageerd. En inmiddels hebben

drie uitgewerkte varianten voor de begane grond

wij drie bijzondere openbare bijeenkomsten achter

gepresenteerd worden. De ingediende ideeën en

de rug. Het Open Stadhuis op 29 oktober, waar de

uitkomsten uit het Stadhuisatelier van 3 december

gehele procesgang toegelicht is en de leegkomende of

vormen de basis van de drie varianten. Ik zal, samen

leegstaande ruimtes op de begane grond bezocht zijn.

met het programmateam, deze uitwerking de komende

Het Stadhuisatelier van 19 november, waar meer dan

weken voorbereiden. Ook zal dan meer verteld kunnen

70 indieners in een 1-minuut-presentatie en twee mooie

worden over de wisselwerking tussen deze drie

foto’s hun idee toegelicht hebben. En afgelopen week

varianten en de voorstellen voor de Waterloopleinmarkt

het Stadhuisatelier van 3 december, waar wij met elkaar

en openbare ruimte. De financiële verkenningen

verkend hebben hoe ideeën gebundeld kunnen worden

worden tevens met elkaar gedeeld, zodat concreter

tot sterke combinaties en hoe deze zo geordend kunnen

wordt wat de verbouwingskosten per variant zijn

worden dat deze een bijzondere betekenis kunnen

en wat dit betekent voor de huur. Tenslotte bepalen

geven aan het stadhuis, de Nationale Opera & Ballet, de

wij de 14e of er nog een extra Stadhuisatelier op 28

Waterloopleinmarkt en het Waterlooplein.

januari 2016 gewenst is en leg ik graag verschillende
voorstellen voor de tentoonstelling voor. De bedoeling

Hoe nu verder?

is namelijk om in februari 2016 de varianten via een

Tijdens het Stadhuisatelier van 3 december hebben wij

tentoonstelling te presenteren in het stadhuis. Zo

aan het eind van de bijeenkomst afgesproken om elkaar

bieden wij de gelegenheid om nog reacties van anderen

op donderdag 14 januari, van 17.30 tot 20.00 uur, weer in

op te halen, die nog meegenomen kunnen worden

in de eindrapportage naar het College van B&W en
de gemeenteraad. Ik kan mij zo voorstellen dat jullie
ook over de tentoonstelling ideeën hebben, waarbij
het natuurlijk mooi zou zijn als de energie van alle
voorgaande Stadhuisateliers ook daar zicht- en voelbaar
is.
Graag dank ik jullie voor al de enorme creativiteit,

De binnenstraat

betrokkenheid en ideeën. Ik kijk uit naar het vervolg
hierop vanaf 14 januari. En wens jullie, mede namens
het programmateam en de projectorganisatie, prettige
feestdagen.
Voor vragen en suggesties ben ik uiteraard goed
bereikbaar: 06 – 53 278 631, hetstadhuisverbouwt@
amsterdam.nl of guido.wallagh@inbo.com.

Praktische informatie en sfeerverslagen op
website
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik jullie

Het Open Stadhuis | 29 september 2015

te attenderen op de website www.amsterdam.nl/
hetstadhuisverbouwt. Naast praktische informatie, zijn
op deze website ook korte films van de afgelopen drie
bijeenkomsten te zien.
Guido Wallagh, programmeur

Atelier 1 | 19 november 2015

Atelier 2 | 3 december 2015

