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Beantwoording vragen van D66 en CDA over Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 

 

Inleiding 

Op 13 september 2018 vond een informatieve bijeenkomst plaats met de raad over 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Tijdens de bijeenkomst is de mogelijkheid 

gegeven vragen te stellen en opmerkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 

ambities zoals beschreven in de Memo Ambities Ouderkerk aan de Amstel d.d. 17 juli 

2018. 

 

Over de Memo Ambities centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van 17 juli 2018 zijn 

geen opmerkingen gemaakt. Wel zijn door D66 en CDA vragen gesteld, die hieronder 

worden beantwoord. 

 

Vragen D66 d.d. 21 september 2018 

1. Het voorstel centrumplan lijkt zich vooral te richten op de verplaatsing van de 

supermarkt. Zouden we niet eerst duidelijk moeten hebben wat de plannen voor de 

ontwikkeling van het Kampje zijn en vervolgens pas beoordelen of de supermarkt 

daar binnen past?  

Startpunt voor het Centrumplan zijn de ambities zoals beschreven in de Memo 

Ambities Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van 17 juli 2018. Daarin zijn 

ambities vanuit diverse beleidsnota’s en het vastgestelde Projectplan van 9 januari 

2018 overgenomen. Belangrijkste ambitie is het bieden van een kwalitatief goed 

aanbod van winkelvoorzieningen met het oog op een adequaat voorzieningenniveau 

en levendigheid. We hebben onderzocht wat de belangrijkste functie is binnen het 

centrum voor de instandhouding van het aanbod van winkelvoorzieningen; dat blijkt 

de supermarkt te zijn.  

 

Rho en EFMI concluderen beiden dat de supermarkt met zijn trekkersfunctie een 

zeer bepalende rol vervult. Om die reden moet er ook een supermarkt in het 

centrum gevestigd zijn. Vergroting van de supermarkt is zelfs noodzakelijk voor het 

duurzaam economisch functioneren van deze functie en daarmee voor het hele 

centrum. Vandaar dat in de eerste voorbereidingen op de planvorming zoveel 

aandacht is besteed aan de supermarkt. Het doel blijft echter centraal staan in de 

verdere uitwerking: het gaat om het versterken van het gehele centrumgebied. 

 

Bij het maken van de Gebiedsvisie zal natuurlijk goed gekeken moeten worden of 

ook de andere ambities voor het dorpscentrum en met name ’t Kampje als 

verblijfsgebied c.q. ontmoetingsplek en locatie voor evenementen realiseerbaar 

zijn. 

 

Vergroting van de supermarkt blijkt niet mogelijk op de huidige locatie, zodat 

verplaatsing binnen het dorpscentrum noodzakelijk is. Uit de locatiestudie blijkt dat 

er binnen het dorpscentrum op middellange termijn slechts één locatie beschikbaar 

is om de supermarkt naar te verplaatsen: de Rabobanklocatie.  
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In het vervolgproces wordt daarom parallel aan elkaar de Gebiedsvisie voor het 

gehele centrum opgesteld én de architectonische/technische uitwerking van de 

supermarkt op de Rabobanklocatie én een voorlopig stedenbouwkundig plan voor ’t 

Kampje opgesteld. Vanwege hun onderlinge afhankelijkheid vindt er inhoudelijke 

afstemming plaats, waarbij de architectonische/technische uitwerking zich moet 

voegen binnen de stedenbouwkundige/landschappelijke plannen voor het gehele 

centrumgebied en ’t Kampje. Ook hier geldt dus dat de overkoepelende plannen en 

het realiseren van een prettig verblijfsgebied leidend zijn voor de 

stedenbouwkundige en architectonische keuzes voor de invulling van de 

Rabobanklocatie. 

 

2. Welke plannen heeft het college momenteel ontwikkeld voor het Centrumplan? Wat 

zijn de visie en de mogelijkheden om van Het Kampje een kloppend hart van de 

dorpskern te maken?  

Er zijn nog geen concrete uitgewerkte plannen. Het college heeft ervoor gekozen 

eerst te toetsen of de ambities realistisch en haalbaar zijn. Om duidelijkheid te 

krijgen over de scope c.q. reikwijdte van het project is een aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Deze onderzoeken richtten zich op het oplossen van het parkeren en 

het vraagstuk rond het al dan niet verplaatsen van de supermarkt binnen het 

dorpscentrum. Nu de resultaten hiervan bekend zijn, gaan we  aan de slag met het 

maken van een gebiedsvisie.  

Het college twijfelt er niet aan dat het centrumgebied met ’t Kampje als het 

kloppende dorpshart een haalbare ambitie is. Het college acht het mogelijk een 

functioneel en intiem dorpsplein te maken met voldoende grootte om de andere 

ambities te realiseren. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden krijgen ruimte 

om hierover mee te denken. In een participatieplan leggen we vast hoe dit gaan 

doen. Dit plan ontvangt u voor de publieksbijeenkomst van 15 november a.s. en de 

raadsbijeenkomst van 22 november a.s. 

 

3. Hoe verhoudt zich het voorgestelde gebruik van het Kampje met de ambities van 

het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel? 

Het in de inpassingsstudie van SVP voorgestelde gebruik sluit aan op de ambities. 

Deze ambities vormen de bouwstenen van de  op te stellen Gebiedsvisie. , Een 

voorlopig stedenbouwkundig plan voor ’t Kampje maakt hiervan onderdeel uit. De  

overkoepelende gebiedsvisie is leidend en bepalend voor de gebruiksmogelijkheden 

en de ruimtelijke invulling van (nieuwbouw)locaties. Zie ook onderstaand 

toekomstbeeld. 

 
Impressie toekomstig dorpshart ‘t Kampje 
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4. Het pand waar de Plus nu gehuisvest is, is eigendom van één eigenaar, maar wordt 

niet helemaal door de Plus gehuurd en gebruikt. Is het mogelijk dat de Plus het 

gehele pand huurt en gebruikt?  

Verhuur van het gehele eigendom aan de Plus is aan de eigenaar/verhuurder; de 

eigenaar heeft aangegeven dat dit niet in zijn plannen met deze locatie past. 

 

5. Indien het mogelijk is dat de Plus het gehele pand huurt, zou de ondernemer van 

de Plus dan voldoende ruimte hebben? 

Ook als het samenvoegen van de panden op de hoek Dorpsstraat/Brugstraat wel 

zou passen in de plannen van de eigenaar, dan levert samenvoegen van de twee 

winkels te weinig extra vloeroppervlak op om op termijn economisch duurzaam te 

functioneren en de trekkersfunctie voor het gehele dorpscentrum te kunnen blijven 

vervullen.  

 

6. Als de huidige locatie van de Plus supermarkt niet geschikt is, wat zijn hiervoor de 

redenen?  

Los van het vloeroppervlak is er nog een aantal punten dat niet op te lossen is bij 

de huidige locatie van de Plus: 

• Het aantal parkeerplaatsen neemt niet toe, terwijl ook een toename van het 

aantal parkeerplaatsen nabij de supermarkt noodzakelijk is om economisch 

goed te kunnen draaien.  

• Verlies van ruimtelijke kwaliteit, omdat op de hoek Dorpsstraat/Brugstraat 

dichte gevels ontstaan. 

• Het probleem van het laden en lossen op de rijbaan van de Dorpsstraat wordt 

hiermee niet opgelost. 

 

7. Wat zijn de mogelijkheden om het parkeren bij de huidige locatie van de Plus 

Supermarkt uit te breiden? Kan er een parkeergarage aangelegd worden?  

De mogelijkheden om het parkeren bij de huidige locatie van de supermarkt uit te 

breiden zijn er alleen door een ondergrondse parkeergarage te maken onder het 

gebouw. Hiernaar is door de eigenaar/belegger van het pand en de gemeente 

onderzoek gedaan (optie sloop/nieuwbouw), waaruit is gebleken dat op die manier 

onvoldoende parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd voor supermarkt en 

bovengelegen woningen en zo’n plan financieel niet haalbaar is vanwege de 

inefficiënte vorm van de parkeerkelder en de hoge bouwkosten van een 

parkeerkelder naast de Amstel, waardoor de (financiële) risico’s erg hoog zijn. 

 

8. Welke andere mogelijke locaties, behalve het voormalige Rabobankpand, voor 

eventuele verhuizing van de Plus zijn onderzocht? Zo ja, welke locaties?  

Locaties binnen of in de directe nabijheid van het dorpscentrum die in het 

locatieonderzoek zijn onderzocht, zijn: 

• Locatie Op=Op incl. naastgelegen zorggebouw. 

• Graskeienterrein Kampje. 

• Locatie gemeentehuis. 

• Locatie Het Kofschip aan Koningin Wilhelminalaan. 

 

9. Wat is (zijn) de voor- en nadeel(-delen) van de onderzoeken onder vraag 7? 

Wij gaan ervan uit de bedoeld is de voor- en nadelen van de verschillende locaties 

als genoemd onder vraag 8. Hiervoor verwezen naar de Matrix analyse 

supermarktlocatie, welke als bijlage bij de Memo Centrumplan Ouderkerk aan de 

Amstel van 29 oktober 2018 is gevoegd. 

 

10. Wat is doorslaggevend in het besluit om de andere locaties uit vraag 7 niet verder 

te onderzoeken?  
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De genoemde locaties zijn om verschillende redenen niet passend. De locatie 

Op=Op incl. naastgelegen zorggebouw is te klein. De locaties graskeienterrein 

Kampje en Het Kofschip aan Koningin Wilhelminalaan zijn niet (direct) aan de 

winkelroute van Dorpsstraat en Kerkstraat gelegen. De locatie gemeentehuis is 

financieel niet haalbaar, tenzij de gemeente bereid is extra af te boeken. Tevens is 

dan vervangende huisvesting voor de gemeente noodzakelijk. 

 

11. Is onderzocht wat de gevolgen zijn voor de speciaalzaken in de Dorpstraat en de 

Kerkstraat indien de Plus uitbreidt tot de door Plus gewenste grootte? Zo ja, wat is 

hiervan de uitkomst?  

Met het onderzoek van Rho en EFMI hebben wij ons geconcentreerd op het 

functioneren van de totale detailhandelsstructuur op de langere termijn, omdat dat 

onze taak als overheid is. In een gezonde detailhandelsstructuur speelt zoals 

gezegd de supermarkt een belangrijke rol, aangevuld met een aantal aanvullende 

winkels (speciaalzaken) en horeca. De aanvullende winkels kunnen op de langere 

termijn wisselen, in branchering, omvang en kwaliteit. Daar kunnen we als 

gemeente niet op sturen, omdat dit binnen de normale marktwerking valt. 

 

We hebben daarom geen specifiek onderzoek gedaan naar (mogelijke)  

concurrentie tussen speciaalzaken en de supermarkt. Wel hebben we hier met onze 

adviseurs over doorgesproken. Zij geven aan dat speciaalzaken vaak goede 

ondernemers zijn, die zich juist ook richten op het bieden van aanvullend aanbod 

ten opzichte van de supermarkt. Op dit moment is nog niet bekend wat de 

uitbreiding van het aanbod van de supermarkt en de verschillen in prijs en kwaliteit 

tussen producten en dienstverlening tussen de aanbieders zal worden. Gericht 

onderzoek hiernaar is op dit moment dus ook niet mogelijk. 

 

Wij hebben ons in het economisch onderzoek dus gefocust op de toegevoegde 

waarde van de supermarkt voor het functioneren van de detailhandelsstructuur van 

het dorpscentrum, zodat op termijn ook voldoende trekkracht beschikbaar blijft om 

ook voor de speciaalzaken genoeg klanten naar het dorpscentrum te trekken.  

 

12. Is onderzocht wat de eigenaren van de speciaalzaken vinden van mogelijke 

uitbreiding van de Plus op de huidige locatie?  

We hebben bij de onderzoeken haalbaarheid en realiteitsgehalte als uitgangspunt 

genomen voor ontwikkelingen. Uitbreiding van de Plus op de huidige locatie biedt 

geen reële oplossing voor een full service supermarkt. Het peilen van de meningen 

van andere ondernemers in het gebied is daarom niet in dit onderzoek 

meegenomen. Wel hebben we over de onderzoeken naar uitbreiding van de Plus 

met de BIZ en enkele individuele winkeliers gecommuniceerd. Hieruit ontstaat een 

gemixt beeld van winkeliers die positief aankijken tegen een grotere supermarkt 

elders in het dorpscentrum en winkeliers die hier negatief tegenover staan.  

Het in beeld krijgen van de mening van de winkeliers (en overige 

belanghebbenden) is wel onderwerp van de participatie rondom het opstellen van 

de gebiedsvisie. 

 

13. Indien de Plus verhuist naar een groter pand op de locatie van de voormalige 

Rabobank en uitbreidt tot de door Plus gewenste grootte, wordt het nieuwe Plus-

pand meer dan anderhalf maal zo groot als het voormalige Rabobankpand. Dit 

betekent dat de beschikbare ruimte voor festiviteiten – bijv. Amstel-zomerfestival – 

25 meter (ongeveer een derde) kleiner wordt. Is hierover overleg geweest met de 

organisatoren van die festiviteiten?  

Uitgangspunt is de huidige evenementen ook in de toekomst op ’t Kampje te 

organiseren, mogelijk in een wat afgeslankte vorm. Overleg met de organisatoren 

van de evenementen en festiviteiten over het hoe maakt deel uit van de 

participatie.  



 
 
 
 

pagina 5 van 9 

 

14. In samenhang met vraag 13, is onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor de 

restaurants en bewoners van de Kerkstraat? 

Nee, dit is (nog) niet expliciet onderzocht. Maar ook dit overleg past in de 

participatie.  

 

15. In samenhang met vraag 13, heeft er overleg plaatsgevonden met de bewoners van 

de woningen en de eigenaren van de bedrijven (winkels, restaurants, kantoren) aan 

de Kerkstraat?  

Dit maakt onderdeel uit van het participatietraject. 

 

16. In de huidige plannen zouden op de Plus op het Kampje drie woonlagen komen. 

Wat wordt de totale hoogte van het pand aan de zijde van het Kampje, de 

Kerkstraat, de Dorpstraat en de Korendragerstraat?  

In het geval van 4 bouwlagen bedraagt de bouwhoogte ca. 13 m. Door toepassing 

van wisselende bouwhoogtes, kappen en met ramen en balkons gelede gevels 

wordt deze bouwhoogte stedenbouwkundig passend beoordeeld (zie sfeerbeelden 

architectuur en schetstekening ’t Kampje (vogelperspectief)).  

 

17. Wat is de gemiddelde hoogte van de bebouwing aan de Kerkstraat en wat is de 

hoogte van de boerderij op de hoek van de Dorpstraat en de Korendragerstraat? 

De gemiddelde bouwhoogte van de bebouwing aan de westzijde van de Kerkstraat 

tussen Dorpsstraat tot en met ’t Kampje (Amstelkerk) bedraagt nu ca. 9,1 m. De 

bouwhoogte varieert daar tussen ca. 5,3 (Kerkstraat 57) en ca. 18,3 m 

(Amstelkerk). De bouwhoogte van de boerderij op de hoek van de 

Dorpsstraat/Korendragerstraat bedraagt ca. 5,6 m. 

 

18. Wat is de reden dat gekozen is voor een supermarkt met drie woonlagen? Is een 

lager pand eveneens mogelijk?  

Bij het opstellen van de ruimtelijke inpassing is om meerdere redenen uitgegaan 

een mix van 3 en 4 bouwlagen aan sommige zijden van de Rabobanklocatie, 

waaronder de Stedenbouwkundige visie van Krier uit 2002 en de financiële 

haalbaarheid van de planontwikkeling op de Rabobanklocatie. Vanwege de 

ruimtelijke inpassing in het kleinschalige dorp is een bouwblok gewenst met 

wisselende bouwhoogtes, kappen en met ramen en balkons gelede gevels.  

 

19. Wat zijn de gevolgen voor de boerderij aan de Korendragerstraat wanneer daar 

dagelijks vrachtwagens in- en uitladen?  

De boerderij zal meer overlast ervaren van vrachtwagenbewegingen en geluid 

vanwege laden en lossen. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen gaat de 

voorkeur ernaar uit om het laden en lossen inpandig te laten plaatsvinden. 

Overigens vindt het laden en lossen momenteel op de rijbaan van de Dorpsstraat 

plaats (dus niet inpandig) op een locatie waar veel meer omliggende woningen zijn 

gelegen die daar mogelijk hinder ervaren. Door verplaatsing van de supermarkt en 

het inpandig oplossen van het laden en lossen aan de Korendragerstraat neemt de 

overlast vanwege laden en lossen (verkeershinder en geluid) in het dorpscentrum 

af. 

 

20. Wat zijn de gevolgen voor de speciaalzaken wanneer de Plus op de huidige locatie 

verdwijnt en mogelijk vervangen wordt door een kleinere buurtsupermarkt? Kan 

deze buurtsupermarkt over dezelfde hoeveelheid vloerruimte beschikken als de 

huidige Plus?  

Indien de Plus supermarkt niet groter kan worden, stopt de exploitant van deze 

supermarkt er naar eigen zeggen op middellange termijn mee en verdwijnt de Plus-

formule naar verwachting uit het dorp. Het is dan aan de huidige 

eigenaar/verhuurder om een andere invulling te vinden om het gewenste 
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rendement op zijn belegging te maken. Dit zou een functiewijziging kunnen zijn 

naar horeca of verhuur aan een andere winkelformule, bijvoorbeeld een 

buurtsupermarkt (waarvan het rendement naar verwachting aanzienlijk lager zal 

zijn dan bij de huidige Plus supermarkt). Het ter beschikking stellen/verhuren van 

het vloeroppervlak is ook aan de eigenaar/verhuurder. Ervan uitgaande dat een 

buurtsupermarkt net zo groot is als de huidige Plus supermarkt, kan deze 

supermarkt niet de trekkersfunctie voor de omliggende speciaalzaken vervullen. 

Een buurtsupermarkt trekt namelijk aanzienlijk minder bezoekers aan dan een full 

service supermarkt (zie conclusies onderzoek Rho). Dit betekent – zeker met een 

uitbreiding van de Jumbo aan het Sluisplein – een aanzienlijke afname van het 

aantal bezoekers aan het dorpscentrum en dus minder bezoekers bij speciaalzaken, 

waardoor enkele speciaalzaken het hoofd niet boven water kunnen houden en het 

winkelaanbod in het dorp nog verder verschraald.  

 

21. Is rekening gehouden met de landelijke trends dat consumenten steeds meer online 

kopen en er daardoor minder behoefte aan supermarkten zal zijn? 

Het is weliswaar een trend dat consumenten meer online kopen, maar de behoefte 

aan een fysieke supermarkt blijft bestaan. In de second opinion van EFMI komt dit 

ook naar voren. Daarbij is het belangrijk in gedachten te houden dat het dagelijkse 

boodschappen doen voor veel mensen een manier is om anderen te ontmoeten.  

In de kern Ouderkerk aan de Amstel is behoefte aan twee supermarkten met een 

gezamenlijke grootte van 2.000 en 2.400 m2 VVO. Dit betekent dat er 

uitbreidingsruimte is voor beide supermarkten. Anders dan winkelformules als AH 

en Jumbo, die hun ‘order picking’ centraal in het land/regio uitvoeren, vindt de 

‘order picking’ bij Plus lokaal plaats bij betrekkende supermarkt, waardoor de 

werkgelegenheid in de kern behouden blijft. 

 

22. Welke oppervlakte voor het kampje blijft over? Is dat voldoende voor de 

ontwikkeling van een kloppende dorpskern? 

Ook als ’t Kampje aan de noordkant wat kleiner wordt door het inpassen van de 

supermarkt op de Rabobanklocatie is het mogelijk om een functioneel en intiem 

dorpsplein te maken met voldoende grootte om de andere ambities te realiseren, 

mede omdat aan de oostzijde het bestaande graskeienterrein efficiënter gebruikt 

kan worden. Door het oplossen van het maaiveld parkeren op het graskeienterrein 

wordt afstand genomen van de Stedenbouwkundige visie van Krier uit 2002, waarin 

werd uitgegaan van het toevoegen van een pleinwand zodat de ruimte werd 

begrensd. Door hier geen bebouwing toe te voegen kan Beth Haim zichtbaarder 

worden gemaakt.  Onderstaande tekeningen geven globaal inzicht in de vrije ruimte 

van ’t Kampje die beschikbaar is voor evenementen en andere activiteiten bij een 

vergrootte nieuwbouw op de Rabobanklocatie. Uit deze tekeningen is af te leiden 

dat het beschikbare oppervlak weliswaar afneemt, maar nog steeds aanzienlijk is 

voor het houden van evenementen en andere functies en activiteiten passend bij de 

ambitie een kloppend dorpshart te maken zoals horeca, terrassen, ontmoeting en 

ontspanning. 
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Tekening vrije ruimte op ’t Kampje in bestaande situatie en toekomstige situatie 

uitgaande van model C 

 

23. Is een Plus op het Kampje mogelijk waarbij de huidige oppervlakte van het oude 

Rabobank-gebouw niet vergroot wordt?  

Het is niet mogelijk om een full service supermarkt met een oppervlakte van 1.000-

1.200 m2 VVO te realiseren binnen de oppervlakte van de footprint van het huidige 

gebouw, die ca. 1.200 m2 bedraagt. Alleen al de supermarkt heeft een oppervlakte 

van 1.300-1.500 m2 BVO en met sec een supermarkt lukt het niet om deze 

ruimtelijk verantwoord in te passen in het kleinschalige karakter van het dorp. Om 

blinde gevels c.q. straatwanden te voorkomen is ook een invulling met afzomende 

winkels en horeca nodig. 

Onze insteek is wel om de oppervlakte van het nieuwe gebouw zo beperkt mogelijk 

te houden. Dat vraagt dus om een efficiënte inrichting. Vandaar ook de gelijktijdige 

planontwikkeling voor de invulling van deze locatie parallel aan de 

Centrumplanontwikkeling en de inrichting van ’t Kampje zoals verwoord in de 

laatste alinea van het antwoord op vraag 1. 

 

24. Wat verwacht u als we de situatie laten zoals die is? En op welke termijn?  

Onze gedachte is dat op de korte en middellange termijn ruimtelijke interventies in 

het centrum noodzakelijk zijn, willen wij de bijzondere kwaliteiten van Ouderkerk 

aan de Amstel behouden en versterken. De wereld om ons heen staat niet stil. 

Binnen en buiten onze gemeente spelen ontwikkelingen die een opwaardering van 

het centrum urgentie geven. De vraag is: nemen we zelf het initiatief, of laten we 

de ‘buitenwereld’ bepalen wat voor centrum Ouderkerk aan de Amstel krijgt? De 

vraag stellen is hem beantwoorden. Daarom werken we toe naar een integrale 

gebiedsvisie, samen met u, als raad, met bewoners en met ondernemers. 

Hierbij gaat het vooral om het vertrek van de Plus supermarkt op een termijn van 

ca. 5 jaar, waardoor de trekker uit het dorpscentrum verdwijnt en vervolgens naar 

verwachting ook enkele speciaalzaken onvoldoende klanten krijgen om het hoofd 

boven water te houden. Een dergelijke laisser-faire werkwijze past niet binnen de 

aanpak en werkwijze van de gemeente.  

De huidige eigenaar van de Rabobanklocatie zal ook zelfstandig verder willen gaan 

met zijn planontwikkeling, zodat deze locatie voor de supermarkt dan ook niet meer 

beschikbaar is. Als dat gebeurt dan is ongewis welke invulling eraan wordt gegeven 

en wanneer dat gaat plaatsvinden. 

 

Vragen CDA d.d. 1 oktober 2018 

1. Bij de ambities, wordt gesproken over meer horeca en terrassen, voor de 

toeristische aantrekkelijkheid. Is er nagedacht over hoe veel meer? Is daar een 

norm voor? Gaat het niet ten kosten van het (rustige) dorpse karakter?  
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In het kader van het opstellen van de Gebiedsvisie zal nagedacht worden over de 

hoeveelheid horeca en terrassen die je zou willen toevoegen. Hiervoor is geen norm 

beschikbaar. Toevoeging van levendigheid door extra horeca en terrassen, welke 

voortvloeit uit de Structuurvisie Ouder-Amstel uit 2007 en de Beleidsambitie 

Economie Ouder-Amstel 2013, wil je in balans hebben en houden met een 

goed/acceptabel woon- en leefklimaat. Overigens is het de bedoeling om horeca toe 

te voegen die aansluit bij de gemeentelijke ambities en niet bijv. discotheken of 

andere zware horecagelegenheden. Doel is het creëren van gezelligheid en 

levendigheid. 

 

2. Bij de ambities wordt gesproken over een goed voorzieningenniveau, nabij 

ouderenhuisvesting. Welke voorzieningen heeft u op het oog en op welke plekken in 

het centrum? 

Met een goed voorzieningenniveau wordt vooral gedoeld op goede 

winkelvoorzieningen in het centrum, zodat inwoners van Ouderkerk aan de Amstel 

en met name ouderen dichtbij huis hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. 

Daarnaast is meer ruimte voor ontmoeting wenselijk. Dit kan met de toevoeging 

van passende horeca bijvoorbeeld aan ’t Kampje of ’t Haventje. 

 

3. Bij de ambities wordt gesproken over het zoveel mogelijk vrij maken van ‘t 

Kampje van parkeerplaatsen, wat wordt bedoeld met zoveel mogelijk? Blijft er nog 

voldoende parkeerruimte over voor bezoekers van de winkels, Amstelstroom en de 

Amstelkerk, museum, begraafplaats, en dergelijke?  

Deze ambitie komt uit het Parkeerbeleidsplan uit 2012. Om greep te krijgen op het 

aantal parkeerplaatsen dat we op en rond ’t Kampje willen handhaven is een 

aanvullend parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden binnenkort 

opgeleverd. Insteek is dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor 

bewoners (van de Kerkstraat) en bezoekers van de (commerciële) voorzieningen in 

het centrum. Bereikbaarheid van deze voorzieningen is immers van groot belang 

voor de levensvatbaarheid ervan. Uitgangspunt is overeenkomstig het 

coalitieakkoord geen betaald parkeren. 

 

4. Voor wat betreft de verkeerssituatie bij de Kerkbrug/straat: Is daar iets bekend van 

het aantal ongelukken en onveilige situaties? 

Deze en onderstaande 2 vragen hebben betrekking op Verkeersproject Kerkstraat 

en Kerkbrug. Dit is een deelproject van het Centrumplan. Er zijn geen gegevens 

van verkeersongelukken bekend, wat betekent dat er geen ernstige 

verkeersongelukken hebben plaatsgevonden. Er doen zich wel geregeld onveilige 

situaties voor. Daarover is in de bijeenkomsten van de Werkgroep Verkeersproject 

Kerkbrug ook gesproken. Inzicht in de aard en mate ontbreekt echter. De 

Verkeerscommissie onderschrijft de conclusies in het rapport van Goudappel 

Coffeng, waarin wordt gesteld dat de noodzaak om op korte termijn maatregelen te 

nemen ontbreekt. 

 

5. Het brugdek van de Kerkbrug is niet vlak, er is een verhoogd voetgangers deel, dat 

bij het beweegbare deel van de brug ophoudt. Dit is een grote hindernis voor 

mensen in een rolstoel, met rollator, of voor kinderwagens. Veel van de mensen die 

van deze hulpmiddelen afhankelijk zijn gaan over de rijbaan van de auto’s. Wat zijn 

de mogelijkheden zijn om iets aan deze onveilige situatie te doen? 

De verhoging langs de rijbaan aan beide zijden van het beweegbare brugdek is 

hoogstwaarschijnlijk vooral bedoeld als aanrijdbeveiliging. Het doorvoeren van 

wijzigingen aan de Kerkbrug is geen gemakkelijke opgave. Enerzijds omdat de 

Kerkbrug een rijksmonument is en voor het wijzigen van het monument een 

vergunning noodzakelijk is. Anderzijds omdat de Kerkbrug eigendom is van de 

provincie Noord-Holland en we hun medewerking nodig hebben om de 
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brugconstructie c.q. bouwwerk te wijzigen. De Kerkbrug is voor de provincie Noord-

Holland vanuit haar taakstelling van ondergeschikt belang. Ze wil er zelfs vanaf en 

is bereid om een afkoopsom te betalen voor toekomstig onderhoud en beheer. De 

gemeente houdt dat tot op heden (om financiële redenen) af. 

6. De paaltjes die vrachtverkeer tegenhouden bij de Kerkbrug aan de zijde van de 

Achterdijk geven vaak schade bij auto’s die van af de Rondehoep Oost komen. 

Welke mogelijkheden zijn er om daar wat aan te doen? 

De positionering van betreffende paaltjes is in het verleden reeds een aantal keer 

geoptimaliseerd. Positionering van de paaltjes is afhankelijk van een toekomstige 

keuze ten aanzien van de middellange termijn oplossing voor de 

Kerkstraat/Kerkbrug. Hiernaar wordt gekeken in het kader van project 

Centrumplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




