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Als ik burgemeester van Amsterdam word, ben ik er elke week minstens een middag voor
de burgers. De mensen kunnen bij me aan kloppen als ze persoonlijke problemen hebben,
voor zakelijke problemen verwijs ik ze naar mijn gemeenteraad en wethouders.
Tegen verloedering van de stad zou ik via landelijke media de mensen willen attenderen
om hun eigen propjes en blikjes mee naar huis te nemen en Amsterdam eens te vergelijken
met steden als Londen en Parijs. Victoria station bijvoorbeeld is kraakhelder, terwijl het
Centraal Station hondssmerig is. Men zou niet zo onverschillig met afval om behoren te
gaan en er moeten meer plekken voor gescheiden vuilnis aangebracht worden. Het zou
prettig zijn als we ieder konden meehelpen om ons eigen straatje schoon te houden.
Er komt een speciaal hondenpoepteam dat's nachts netjes alles weer van het trottoir
opruimt.
De prijs van taxi's wordt drastisch verlaagd. Er komen busjes die binnen de ring rijden en
op iedere derde hoek van de straat een stop maken, daar kan men gratis mee rijden door
de hele stad.
Op de Dam komt een groot Eroscentrum, het wordt een prachtige entree naar de Warme
Buurt. Het monument zelf kan makkelijk omgetoverd worden in een mooie fallus. Er komt
een Erotisch Museum met een permanente expositie over prostitutie door de eeuwen heen,
beginnende met afbeeldingen van de eerste rots schilderingen, het Museum heeft verder
een uitgebreide verzameling internationale erotische kunst, zoals Aziatische tekeningen en
erotische fotografie en beeldhouwwerken en verder wisselende exposities. Er komt een
groot amfitheater waar onder andere lezingen en cursussen gegeven worden , smaakvolle
live seksshows, Tantraworkshops en Masturbatieklassen o.l.v. Cora de Ridder, Germaine
Greer leest voor, Candida Royale toont haar vrouw- vriendelijke erotische films, en Annie
Sprinkle laat opnieuw haar borsten dansen. Er komen regelmatig themafeesten ( fetish,
lingerie, gay, s/m, bisexueel, invalidensex). Het moet een warme en vrolijke uitstraling
hebben met de kleur rood als boventoon.
De Singel wordt gedempt om meer parkeer ruimte te creëren. Het houdt uiteraard zijn
charme met enorme hoeveelheden bloemenstands, verder kunnen de oudere
Amsterdammers er prachtig jeu de boules spelen; er komt een skate ring voor de aktieve
jeugd, een klimmuur en een hangplek met tafelvoetbal voor de verveelde jeugd. Er komen
bankjes waar mensen lekker kunnen zitten babbelen en kleine groene parkjes
Het Leidseplein blijft een vrolijke muzikale plek met troubadours die mensen uitnodigen uit
volle borst mee te zingen en bezoekende artiesten worden aangespoord hun kunsten hier te
vertonen. Zang, mime, story telling, acrobatiek, marionetten, muziek alles mag zonder

politie vergunningen, maar de kunstenaars moeten wel aan een test voldoen, want het
moet kwaliteit hebben.
Alle grijze, bruine en vol graffiti bekladde gebouwen krijgen mooie felle kleuren want
Amsterdam is wel heel erg bruin. Zo wordt de stad wat opgefleurd, dit alles onder supervisie
van een stadsarchitect alias kleurenspecialist. Grachtenpanden die gerenoveerd worden
blijven in de oorspronkelijke stijl zodat ze in harmonie zijn met de rest.
Het Max Euweplein krijgt een grote glazen koepel. Soft licht en heel veel tropische planten
en bloemen. Er vliegen kaketoes en papegaaien rond, er komt een enorm aquarium met
tropische vissen, schitterende beeldhouwwerken en een permanente tentoonstelling.
Misschien leuke trendy boetieks, restaurantjes met gezellige terrasjes.

De Balie wordt verbouwd tot een prachtig nieuw theater waarhoofdzakelijk Engelstalig
toneel wordt geproduceerd van de hoogste kwaliteit . Ikzelf zal grotendeels verantwoordelijk
zijn voor de keuze van de stukken, die ik eens per jaar zelf uitkies tijdens het Edinburg
Theater festival. De beste productie wordt bekroond met de Xaviera Hollander Award. Een
en ander ter bevordering van het toerisme, dat het tot nu toe moet doen met
balletvoorstellingen en standup comedy. Ook ander kwaliteitstheater wordt daar
opgevoerd. Het IDFAvindt er plaats en ook het jaarlijkse Internet congres. Boven hettheater
zou een prachtige nieuwe artiestenclub geopend kunnen worden, die open blijft tot in de
vroege uurtjes. Ook daar is gelegenheid tot het bijwonen van artistieke evenementen, zoals
speciale film en muziek avonden en kunst exposities.

