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Nieuwsbrief Centrumplan 
 

 

 
Projectaanpak Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 
 

 

Ambitie 

De ambitie is van ‘t Kampje het kloppende hart van het dorp te maken, waarbij 

bedrijvigheid, levendigheid en plezier belangrijke ingrediënten zijn. ‘t Kampje wordt dan 

een visitekaartje voor de lokale economie, een ontmoetingsplek voor inwoners en een 

trekpleister voor bezoekers. 

 

 
 

 

Complex project 

Het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel is een complex project, omdat het 

samenhangt met diverse zaken buiten het projectgebied rond ’t Kampje, zoals:  

 eventuele verplaatsing van de supermarkt van ’t Haventje naar een plek aan 

 ‘t Kampje of een andere locatie in het dorpscentrum.  

 parkeermogelijkheden dorpscentrum. 

 

Aanvullend onderzoek 

Om het beeld helder te krijgen is gekozen voor aanvullend onderzoek:  

1. Stedenbouwkundig bureau SVP onderzoekt of er een supermarkt past op een 

locatie aan ’t Kampje. Dat betekent dat wordt gekeken naar een veilige oplossing 

van het laden en lossen, voldoende levendigheid in de straten en een goede 
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inpassing in het kleinschalige dorpshart, dat de status Beschermd Dorpsgezicht 

heeft. 

2. Bureau Rho doet economisch onderzoek naar de gevolgen voor het huidige 

winkelaanbod bij verplaatsing van de supermarkt van ’t Haventje naar ‘t Kampje 

en bij handhaving van de supermarkt op de bestaande plek. Een aantal winkels 

heeft inmiddels meegewerkt aan een herkomstonderzoek van Rho. Hierbij wordt 

onderzocht waar klanten vandaan komen. Er is klanten gevraagd naar hun 

postcode en het vervoermiddel waarmee ze naar het dorpscentrum zijn gekomen. 

3. BVA Verkeersadviezen voert een vervolgonderzoek uit op het eerdere 

parkeeronderzoek van 2017. Doel daarvan is duidelijkheid te krijgen over wie er 

nu op ‘t Kampje parkeert en hoeveel auto’s (zowel lang- als kort parkeren) buiten 

‘t Kampje kunnen parkeren. Zo krijgen we inzicht in het minimumaantal 

parkeerplaatsen dat op en rond ’t Kampje, nodig is.  

 

Participatie  

Deze onderzoeken geven belangrijke basisinformatie. Daarom pakken we de draad van 

de participatie rond de gebiedsvisie voor ’t Kampje weer op als de resultaten van deze 

onderzoeken bekend zijn. De onderzoeken zijn allemaal al in gang gezet en de resultaten 

verwachten wij in mei van dit jaar. De resultaten van het economisch onderzoek 

bespreken we als eerste met de ondernemers. Wij houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen via deze Nieuwsbrief.  

 

Bestuurlijke besluitvorming 

Het eerste besluit gaat over het al dan niet verplaatsen van de supermarkt in het 

dorpscentrum. Hierover beslist het college na overleg met de raad. Zoals de planning er 

nu uitziet, zal dit voor de zomervakantie zijn.  

 

Projectaanpak Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug 
 

 
 

Ambitie 

Het maken van een verkeersveilige verbinding op de route Kerkstraat – Kerkbrug – 

Rondehoep Oost. Doel is de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, (oudere) 

voetgangers, fietsers en scholieren te verbeteren en tegelijkertijd het dorpscentrum van 

Ouderkerk aan de Amstel goed bereikbaar te houden. 
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Onderzoeken 

1. Verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng gaat het verkeerscirculatieplan van 

2007 actualiseren. Doel is een toekomstbestendig plan te maken voor het 

dorpscentrum. De gemeente wil graag een advies op basis van de huidige situatie. 

Daarom worden ook nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd.  

2. Het bureau Rho onderzoekt in haar economisch onderzoek ook de gevolgen van 

verkeersmaatregelen voor de detailhandel. 

 

Participatie en planning 

Mogelijke aanpassingen van de verkeersstructuur rond Kerkstraat en Kerkbrug zijn van 

wezenlijk belang voor de omgeving en de leefbaarheid. Daarom willen we in een zo vroeg 

mogelijk stadium van het proces belanghebbenden betrekken. Er komt een aparte 

werkgroep, waarvoor belanghebbenden worden uitgenodigd. De werkgroep krijgt al een 

rol bij het formuleren van de onderzoeksopdracht voor het verkeeronderzoek.  

Omdat we de werkgroep al bij het formuleren van de onderzoeksopdracht willen 

betrekken, nodigen we u uit voor een bijeenkomst met Goudappel Coffeng op donderdag 

19 april a.s. van 16.00–18.00 uur in het gemeentehuis van Ouder-Amstel. Goudappel 

Coffeng gaat met u in gesprek over de mogelijke verkeersmaatregelen die zij willen 

onderzoeken. Verder horen we graag uw eigen ideeën of suggesties.  

 

Bestuurlijke besluitvorming 

De uitkomst van de onderzoeken en de participatie met de belanghebbenden zijn 

belangrijke ingrediënten voor het college bij de besluitvorming. Het college neemt pas 

een besluit over ‘het oplossingsmodel’ na overleg met de raad. De verwachting is dat dit 

na de zomervakantie plaatsvindt. Na het besluit gaat het project de ontwerpfase in. 

Hierin wordt het oplossingsmodel uitgewerkt in een uitvoerbaar verkeersontwerp.  

 

Bijeenkomst 

De komende bijeenkomsten van de werkgroep staan in teken van het (deel) 

verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug. De eerste bijeenkomst vind plaats op donderdag 

19 april van 16.00 – 18.00 en de tweede op woensdag 16 mei van 16.00–18.00 uur. U 

kunt zich hiervoor aanmelden via een mail aan centrumplan@ouder-amstel.nl  

 

Informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Koen 

Wagemakers, projectmanager Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel en 

(deel)verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug, via mail centrumplan@ouder-amstel.nl of 

telefonisch 020 4962121. Uiteraard kunt alle informatie ook vinden op 

www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/centrumplan-het-kampje. 

 

 

 

mailto:centrumplan@ouder-amstel.nl
mailto:centrumplan@ouder-amstel.nl
http://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/centrumplan-het-kampje

