Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam
Amsterdam is nóg beroemd als kunstenaarsstad
Amsterdam is een kunstenaarsstad, met onder andere internationaal
befaamde opleidingen, musea, podia, orkesten, initiatieven en
gezelschappen. Kunstenaars geven de stad kleur en betekenis en
maken deel uit van innovatieve en sociale netwerken. Kunstenaars zijn
essentieel voor een creatieve stad. Deze kan niet bestaan zonder
betaalbare ateliers en woon-werkpanden. Als kunstenaars niet meer in
Amsterdam kunnen werken en wonen, is Amsterdam geen cultuurstad
meer.
Het culturele bouwwerk is nu aan het instorten
De gemeente heeft extra geld nodig en wil eigen vastgoed verkopen.
Private beleggers kopen vastgoed om er een AirBnB van te maken. Een
aantal woningcorporaties voert enorme huurverhogingen door.
Woningcorporaties moeten maatschappelijk vastgoed afstoten. De
Woningwet 2015 werkt hierbij als katalysator. Corporaties moeten zich
richten op huisvesting en nu hun vastgoedportefeuilles herindelen. Het
gevolg is dat maatschappelijke ruimtes in de stad zoals ateliers en
woonwerkruimtes eind 2016 commercieel vastgoed dreigen te worden.
Daardoor verlaten kunstenaars en afgestudeerde kunststudenten de
stad. Gevestigde en jonge kunstenaars die zich van oudsher uit alle
hoeken van Nederland en uit de hele wereld hier willen vestigen, dreigen
af te haken. Door het verdwijnen van betaalbare woon- en werkplaatsen
staat de reputatie van Amsterdam en haar positie als creatieve stad op
het spel.
Behoud van betaalbare ateliers is nodig voor de stad
De gemeenteraad heeft zich in februari 2016 uitgesproken voor het
behoud van de “ijzeren voorraad” betaalbare ateliers en atelierwoningen.
Dat is een goede stap, maar het vereist regie en inzet van de gemeente.
Het overgrote deel van de ijzeren voorraad is namelijk geen eigendom
van de gemeente, maar corporatiebezit of in handen van private partijen.
Volgens een schatting zijn 700 van de 1000 ateliers in Amsterdam in het
bezit van corporaties.
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Kunstenaars roepen op tot een actieplan voor atelierbehoud
Wij roepen de gemeente en woningcorporaties op om te komen tot een
actieplan atelierbehoud, en om kunstenaars als gelijkwaardige partner te
betrekken en te laten participeren in dit plan. Zo kan worden voorkomen
dat onbewust of onbedoeld (betaalbare) atelierruimtes verdwijnen.
Onderstaande punten vormen een aanzet om met elkaar in gesprek te
gaan.

• Om inzicht te krijgen, moet snel duidelijk worden hoe de ijzeren

voorraad eruitziet en wie de eigenaar is.
• Corporaties vragen wij een lijst opstellen van ateliers,
woonwerkpanden en atelierwoningen.
• Corporaties vragen wij inzicht te geven in de wijze waarop ze omgaan
met maatschappelijk vastgoed onder de Woningwet 2015.
• Aan de corporaties vragen wij om ateliers, atelierwoningen en woonwerkpanden in bezit te houden en deze betaalbaar te houden voor
kunstenaars en culturele initiatieven.
• De gemeente vragen wij betaalbare ateliers, atelierwoningen en
panden met een culturele woon-werkbestemming in bezit te behouden
en te bevorderen.
• Als de gemeente of corporaties toch willen verkopen, dan doen ze dat
aan non-profit organisaties of kunstenaars die zich verenigen in
coöperatieven, met garanties voor de huidige - en komende generatie
kunstenaars en culturele initiatieven.
Er moet nu wat gebeuren om Amsterdam als een internationale,
culturele hoofdstad te redden
De ondertekenaars van dit manifest maken zich grote zorgen en willen
zich inzetten om kunstenaarsstad Amsterdam als internationale, culturele
hoofdstad te behouden. Amsterdam moet niet een stad worden waar
men slechts in een handjevol instellingen op het Museumplein van kunst
kan genieten. Amsterdam moet een levendige woon- en werkplek voor
kunst en cultuur zijn: zowel voor nieuwkomers, als voor de kunstenaars
en culturele initiatieven die hebben geïnvesteerd in de stad en
Amsterdam hebben gevormd tot de creatieve stad die het nu nog is. Laat
het zo blijven!
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Ondertekend in Amsterdam, stand 26 oktober 2016, door:
FNV Kunstenbond
Platform BK
Loods 6
Atelierpand Egelantiersgracht 484
Atelier Derde Wittenburgerdwarsstraat 1
Ateliers Koestraat 5
Ateliers Kloof 68
Ateliervereniging KPC de Bazel
Ateliergebouw Halmaheirastraat 30
Atelierpand Tasmanstraat 15
Ateliergebouw Onderlangs/Zuivelplein
Atelierwoningen Zomerdijkstraat
Ateliergebouw Tweede Nassaustraat 8
Ateliers WG
Artist-run space Goleb, Burg. De Vlugtlaan 125
BAU, platform voor onafhankelijke Dans en Performance Amsterdam
Bewonersvereniging ’t Seepaert
BBK - Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
Broedplaats Acta
Broedplaats Costa Rica
Broedplaats Fort Knox
Broedplaats HW10
Broedplaats de Heining
Broedplaats Studio De IJsbrand
Broedplaats Lely
Broedplaats de Rietwijker
Broedplaats Surinameplein
Broedplaats T85
Broedplaats de Vlugt
Broedplaats Volksrantgebouw
Broedplaats Westerdok
Broedplaats Wijk 7
Dansmakers Amsterdam
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Faircity Amsterdam
Helling X NDSM terrein
Marcipanis
Mauritskade 23
M4gastatelier
Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA)
Stichting FLAT
Stichting W139
Stichting Polderlicht
Stichting Woon-Werkruimtes voor Kunstenaars (SWWK)
Tetterode
Urban Resort
Ver. Werk- en Woongemeenschap Oostenburg
Ver. Nova Zembla voorheen De Korte Prins, Ateliers
Werkgebouw het Veem
Woonwerk gemeenschap BAP

En vele anderen, nog nader bekend te maken.
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