
Inspreken Faircity, door B. Stuart in hoorcommissie beleggers & Amsterdam, op 16 januari 2018, gemeente Amsterdam

De stad van Chique en Sjofel.

Faircity is een stadsbreed en steeds groeiend platform van meer dan 100 initiatieven. 
Een netwerk betrokken burgers die iets met elkaar willen: 
Wij willen een OPEN en EERLIJKE stad.

Kan de stad een vrije markt zijn? De ervaring leert nu dat er monocultuur ontstaat die velen uitsluit. 
Is de stad een merk voor citymarketing? Toenemend toerisme maakt de stad een parodie van 
zichzelf. Stop de uitverkoop en stop de concurrentiestrijd met andere wereldsteden. Laten we 
opnieuw inzetten op een sociale en zorgzame stad voor haar bewoners en ook bezoekers. 

DUS… Terug van economie naar politiek!
We moeten ophouden met bouwen te zien als een marktactiviteit maar terug naar bouwen 
als politieke verantwoordelijkheid. Werk dus niet met stedebouwkundige eindbeelden, maar 
met sociale MENSBEELDEN!
Wordt ambitieus in het sociale!
We moeten af van het in grote volumes invullen van plannen door grote consortia en grote 
institutionele beleggers. Ga terug naar een menselijke maat. In de gewenste toekomstige 
stadsuibreidingen op gemeentegrond kun je deze primair gunnen aan particuliere en 
kleinschalige bouw-initiatieven. 

Concreet: 

• Schaf de zelfbouwkavels niet af maar vergroot dat volume in meer en 
veelzijdige programma’s, bij zoals in Almere met betaalbare variant voor 
mensen met een kleine beurs.

• Herstel coöperatieve vormen van woningbouw. Waarom niet? 

• Stel grenzen aan de maat van vastgoed portefeuilles van beleggers. 

• Houd sociaal wat je hebt. Stop de verkoop van gemeentelijk vastgoed en Stop 
de verkoop van sociale huurwoningen

Wees TEGEN speculatie! Zo begon het in 1901. De woningwet maakte wonen een 
RECHT en gaf de opdracht aan de politiek dat te faciliteren. Huizen zijn om in te 
wonen, niet bedoeld als commodity tbv. winst maximalisatie.
Faircity pleit voor een nieuw elan. Wij hebben expertise en willen meewerken aan 
een deltaplan voor die zorgzame stad. Gun de op winst beluste ontwikkelaars en 
beleggers niet de ruimte. Het is ook onze stad,
Mensen maken de stad, niet de stenen!!
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