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OPEN BRIEF 
 
Mevrouw de burgemeester, beste Femke, 
 
In een tijd dat nieuwe journalistieke initiatieven op lokaal niveau niet of nauwelijks van de grond komen, 
zijn wij desalniettemin drie maanden geleden gestart met City. Een nieuw huis-aan-huisblad in 
Amsterdam, waaraan vier onafhankelijke journalisten werken, dat mede mogelijk wordt gemaakt dankzij 
de steun van adverteerders. 
 
City houdt zich uiteraard aan de regels in de plaatselijke verordening, maar desondanks zou het 
Amsterdamse gemeentebestuur maatregelen willen nemen om City de wind uit de zeilen te nemen. Er 
zou zelfs worden nagedacht om City en andere huis-aan-huisbladen te knevelen door nog meer regels te 
maken voor de inhoud van lokale kranten. Een volstrekt ongewenste inmenging van de overheid in de 
journalistieke vrijheden. 
 
Wie twijfelt aan de journalistieke insteek van City weet kennelijk niet dat onze redactie wekelijks meer 
dan veertig verhalen, reportages en berichten maakt over de stad, het werken en wonen in Amsterdam 
en over kleine projecten die voor verbinding en cohesie zorgen in de stadsdelen. 
 
City wil geen subsidie, die de gemeente wel beschikbaar stelt voor wijk- en buurtkranten en voor het 
eigen huis-aan-huisblad Amsterdam, dat bij 500.000 Amsterdamse adressen ongeadresseerd wordt 
bezorgd. 
 
Daarom voor u een bloemlezing van EEN week City. Lees en oordeel zelf: 
 

 
 

Presentator Eric Corton wil de oneerlijke huizensituatie in Amsterdam wil afschaffen:  

,,Zowel koop als huur, Airbnb - massa- toerisme en kleine mooie winkeltjes die de huur niet meer kunnen 
betalen door krankzinnige huurverhogingen. Maar belangrijk vind ik dat de hele binnenstad zo autoluw 
mogelijk wordt.” 

Interview met topkok Sidney Schutte over zijn nieuwe restaurant aan de Middenweg Café Cliché. 

Columniste Suzanne Arbeid over eenzaamheid in de stad: ,,Ik gun iedereen een stukje Oost’. 

Opiniestuk van Bernard Witzel van de Stichting Pleziervaart: ,,We zijn het beu”. 



In CityTalk geven vier Amsterdammers hun mening of Ajax moet worden gehuldigd op het Museumplein. 

Interview met vier ondernemende vrouwen die in de Jordaan een leenkledingszaak Lena zijn begonnen. 

Vier portretten van Amsterdammers die iets goed doen in de buurt: 

Özlem Solmaz, jongerenwerker in Nieuw-West: het theater van de onderdrukten. 

Marlies Postma, huismanager van het Ronald McDonaldhuis: Een huis dichtbij huis. 

Lot Doutze, die in Noord haar boekhandel runt: Een lot uit de loterij. 

Otmar Watson, een kleurrijke inspirator: Onze jongeren hebben zwarte helden nodig. 

Nieuwsverhalen: 

Een jaartje Javastraat: expositie van een blogger 

Lola in de race voor ontwikkelen IJburg 

De MetroMovies in de Bijlmer 

Bij Wilde Zwijnen klopt alles 

Vergunning voor geen evenementen. 

Scooterjurist wil geld zien. 

Art Market in Amsterdam 

Creatief in VondelCS 

Noord klaagt over Openbaar Vervoer 

Tulpenbollen met veel bier 

Ontsnappingsplek aan het IJ 

Transtaalkinderen van Amsterdam 

Handen af van de Lutkemeerpolder 

Stamgastgevoel in friettent 

Binnentuinen moeten groener 

Bierfeest in West 

De Groene Amsterdammer: Saskia Griep over verantwoord reizen. 

Citynieuws over smart en duurzaam: 



Feiten en fabels over duurzame kleding 

Zo simpel kan verzorging zijn 

Biologisch biertje zonder haast 

Kokerrok voor de bewuste zakenvrouw 

Technische hoogstandjes met duurzaam karakter 

Tuinen van West op app 

Bewustwording bij de Conscious Club. 

Marcanti en de toekomst van het Marktkwartier 

Sofia (18) uit Italië in Intercity 

De strip City Slickers van Marc de Boer  

Beste burgemeester, inderdaad een lange lijst van lokale verhalen uit onze stad. Hiermee hopen we van 
toegevoegde te waarde te zijn voor de Amsterdammers en staan de partijen achter City voor een open 
dialoog met u en de verantwoordelijk wethouder over papierinzameling en recycling. Voor alle 
duidelijkheid: City wordt gedrukt op 100% gerecycled papier. 
 
Wie City leest, leest de stad. 
 
Beste groet en veel leesplezier, 
 
Bert Geefshuijzen 
Uitgever City, H.A.H. Retail 
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