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Motie van het lid Vink inzake de Visie Zuidas 2016 (culturele ambities).
Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de Visie Zuidas 2016 en de bijbehorende Nota van
Beantwoording (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1171).
Constaterende dat:
− de Visie Zuidas tot stand is gekomen na een proces waarin velen hun bijdrage
konden leveren;
− de ambities omtrent wonen, werken, verblijven en verplaatsen op de Zuidas goed
aansluiten bij de wensen geformuleerd in de eerdere discussienota 'Wonen op de
Zuidas' opgesteld door Vink (D66) en Van der Ree (VVD);
− de in de visie geformuleerde visie en ambitie goed aansluit bij de keuzes uit
het coalitieakkoord;
− er wel in aansluiting op de visie actie nodig is om de visie en ambitie om te
zetten in concrete resultaten.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

−

−

−
−

−

de culturele ambities uit de Visie Zuidas te vertalen in concrete plannen voor
het aantrekken van een culturele trekker naar de Zuidas, zoals bijvoorbeeld
een museum of een filiaal van een internationaal vermaard museum;
de ambities uit de visie op het gebied van een grotere levendigheid op straat voor
bewoners en bezoekers te vertalen in concrete plannen, bijvoorbeeld in de vorm
van een dagelijkse of wekelijkse warenmarkt;
de genoemde optie van een theater en/of bioscoop op de Zuidas uit te werken tot
een concreet voorstel;
verblijven op de Zuidas aantrekkelijker te maken door niet alleen een park
bovenop het dok (de 'Daklaan') aan te leggen, maar ook een voorstel op te stellen
om dat park een aansprekende aankleding en inrichting te geven met
bijvoorbeeld beelden en kunstwerken, geïnspireerd op internationale voorbeelden
als Millennium Park in Chicago of Promenade Plantée in Parijs;
een uitwerking van deze set aan concrete acties nog vóór de zomer van 2017 aan
te bieden aan de raad.
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Het lid van de gemeenteraad

B.L. Vink
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