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Meerderheid bekend met, en positief over viering

2 op de 3
Amsterdammers 
weten dat de stad 
binnenkort haar 750e

verjaardag viert

driekwart is 
positief over 

de viering
7 op de 10 
willen deelnemen als 
toeschouwer en/of actief

Belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij viering

67% vindt het (heel) belangrijk dat 
buurtbewoners worden betrokken

70%
vindt dat minder dan de helft van 
het budget aan buurtactiviteiten  
moet worden besteed

Ideeën van 
Amsterdammers

betrekken van 
ondernemers

buurtfestival 

samen eten met 
buurtbewoners

aandacht voor 
verbondenheid en 
stad als geheel

Viering van 750 jaar moet ook blijvend nalatenschap aan de stad zijn

Ideeën van 
Amsterdammers

MEER DAN EENMALIG FEEST
STILSTAAN BIJ VERLEDEN

KIJKEN NAAR DE TOEKOMST
STARTPUNT VOOR VERBETERING

VERBINDINGEN DUURZAAMHEIDWONINGMARKT
INCLUSIVITEITKANSENGELIJKHEID

46%
vindt een blijvend

nalatenschap (heel) 
belangrijk

750 jaar Amsterdam moet een viering zijn voor alle Amsterdammers

92% vindt het (heel) belangrijk dat de 
viering voor alle Amsterdammers is

70%
vindt het ook (een beetje) 
een viering voor alle 
Nederlanders

De viering is voor…

Amsterdammers uit alle 
stadsdelen en voor alle 
doelgroepen, jong en oud



Absoluut geen vuurwerk en feest voor VIPS bij 750 jaar Amsterdam

Ook moet de viering niet te 
politiek worden. De verjaardag 
van de stad moet vooral een 
leuke aangelegenheid zijn.

Achtergrond van het onderzoek: groepsgesprekken en enquête

Voordat de viering van 750 jaar Amsterdam 
plaatsvindt, wil de gemeente Amsterdam 
graag weten in hoeverre Amsterdammers 
bekend zijn met het jubileum en hoe zij de 
viering willen invullen. OIS zal daarom tot en 
met het jubileumjaar (2025) hier onderzoek 
naar doen. OIS heeft bij deze meting 
groepsgesprekken gevoerd met 
Amsterdammers en een enquête onder bijna 
duizend Amsterdammers afgenomen.

Groepsgesprekken met 
Amsterdammers vormden de basis 

van de beschreven “ideeën van 
Amsterdammers” in deze infographic

en voor wat Amsterdammers niet 
willen bij de viering en voor wie de 

viering moet zijn

De online en telefonische 
enquête is de basis van de 

percentages in deze 
infographic

Meer informatie…
https://amsterdam750.nl/
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