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orn in Amsterdam, raised 
by the world.” Dat is mijn 
trotse antwoord als mensen 
me vragen: “Where are you 

from?” Als internationaal spreker mag 
ik jaarlijks tientallen steden ontdek-
ken, maar ik vlieg altijd met een big 
smile terug naar de stad van mijn hart. 
Toch bekroop me onlangs een gevoel 
van bezorgdheid. Ik keek de oude 
misdaadfilm New Jack City. Liquidaties 
zijn hierin schering en inslag en de 
inwoners van Harlem NYC voelen zich 
onveilig. Dat gevoel kwam hard bij mij 
binnen.  Ik heb lang gevreesd voor de 
veiligheid van onze kinderen. Afge-
lopen vijf jaar telde Amsterdam ruim 
acht liquidaties per jaar. Moordende 
bendes en de politie tast in het duister? 
Kunnen onze kinderen nog wel echt 
veilig over straat? Velen met mij hopen 
van wel.  

Mijn droom is dat Amsterdam 
komende decennia veiliger en leuker 
wordt om in te wonen, te leven en 
te werken. Ik zie in andere steden 
hoe licht, technologie, infrastructuur, 
architectuur, mobiliteit, bereikbaar-
heid, events en experience-shopping 
hieraan een flinke bijdrage kunnen 
leveren. Dit bevordert het toerisme, wat 
de Amsterdamse bedrijven en onze 
werkgelegenheid weer ten goede komt. 
Verder droom ik dat Amsterdam gas 
geeft met de transformatie naar ‘Smart 
City’. Steden als Kopenhagen en Sin-
gapore zijn dankzij slimme technologie 
op vele vlakken een verademing voor 
burgers, ondernemers, toeristen en za-
kelijke reizigers. Die laatste groep geeft 
veel uit in onze stad, maar men stelt 
wel heel andere eisen aan moderne 
steden. Hun customer journey verdient 
nog veel aandacht in Amsterdam. 
Ronselende taxichauffeurs op Schiphol 
is slecht voor het imago. Onze binnen-
stad is gemaakt voor paard en wagen 
van eeuwen geleden. En de Noord/
Zuidlijn? Miljarden over budget en 
jaren voorbij de deadline. 

Dus als Amsterdam in 2030 smart, 

safe & sustainable wil zijn, is er nog 
heel veel te doen. Afscheid nemen van 
onze lineaire mindset is lastiger dan we 
denken. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat het kan. Hoe ziet mijn Amsterdam 
er in 2030 dan uit? Een stad die slim is 
en met ons meedenkt. Een stad waarin 
iedereen overal en altijd toegang heeft 
tot betaalbaar Uber-achtig transport of 
TaaS (Transportation-as-a-Service), een 
stad die mijn zelfrijdende auto van de 
ring A10 naar een reeds gereserveerde 
parkeerplek in de stad loodst. Weg files 
en parkeerproblemen. En een stad met 
een intelligent, technologie-gedreven 
nieuw soort openbaar vervoer. 

Ik wil niet alleen leven in een stad 
vol groen en een stad die CO2-neutraal 
is. Ik wil graag dat Amsterdam zijn 
sociale en economische positie signifi-
cant verbetert met behulp van trends 
en moderne technologie. Ik zie een 
circulaire stad voor me in 2030. Een 
stad die duurzaam is en eigen schone 
energie opwekt. Een stad die het 
voorbeeld wordt voor veel andere inter-
nationale steden. Als alle stakeholders 
bereid zijn om echt samen te werken 
als collaborative ecosysteem – en zich 
niet opstellen als een Trump of Brexit-
achtig egosysteem – is het haalbaar. 
Anders wordt het 2050 en dat maak ik 
mogelijk niet meer mee. 
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