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Dit is de tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen op en rond ‘t Kampje.  

U krijgt in deze uitgave een terugkoppeling over de bijeenkomsten van het 

verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug en een vooruitblik naar de activiteiten 

voor het Centrumplan.  

 

 

Ik ben de verantwoordelijk wethouder voor het Centrumplan en 

ontzettend blij met de inzet van onze inwoners en ondernemers. Uw 

inbreng is enorm waardevol. Het veranderen van ons centrum is een 

pittige, uitdagende klus. Maar met uw hulp ben ik ben er van overtuigd 

dat we die klus gaan klaren.  

 

Voor nu wens ik iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie.  

Rineke Korrel  
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Verkeersproject Kerkstraat en 

Kerkbrug 

Constructieve bijeenkomsten 

Op 19 april en 16 mei 2018 hebben twee 

goede, constructieve bijeenkomsten 

plaatsgevonden. Diverse belanghebbenden, 

waaronder ondernemers, bewoners van 

omliggende straten, vertegenwoordigers van 

scholen en belangenorganisaties, leverden hier 

met veel enthousiasme hun bijdrage.  

Waar ging het over? 

In de eerste bijeenkomst ging het vooral om 

het ophalen van ideeën bij de deelnemers. Die 

inbreng hebben de medewerkers van 

Goudappel Coffeng meegenomen bij hun 

onderzoek. In tweede bijeenkomst zijn de 

onderzoeksresultaten gedeeld met de 

deelnemers van de werkgroep en is hun 

mening hierover gevraagd. Opmerkingen 

vanuit de werkgroep zijn meegenomen naar 

de besluitvorming in college. 

Definitief rapport 

Goudappel Coffeng heeft de 

onderzoeksresultaten gebundeld in een 

definitief rapport: 'Actualisatie 

verkeerscirculatie Kerkbrug en Kerkstraat' 
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Goudappel Coffeng komt met de volgende 

conclusie:  

“Puur verkeerskundig is het afsluiten van de 

Kerkbrug niet noodzakelijk, maar wel 

wenselijk. Daartegenover staat het 

economische effect, waarvoor de beste 

bereikbaarheid en daarmee het open houden 

van de Kerkburg in twee richtingen, de 

voorkeur heeft. Alle tussenliggende varianten 

zijn compromissen met elk zijn voor- en 

nadelen voor zowel verkeer als de economie: 

de ene doelgroep gaat er iets op vooruit, maar 

de andere doelgroep gaat er niet op vooruit of 

zelfs op achteruit. Hierom concluderen wij dat 

de tussenliggende varianten onvoldoende 

oplossen voor de problematiek in de 

Kerkstraat en op de Kerkbrug. De afweging 

van de verkeerskundige en economische 

effecten resulteert in een advies voor de korte 

en de middellange termijn.”  

Hoe gaan we verder?  

Korte termijn  

De huidige situatie is verkeerskundig niet 

wenselijk, maar het levert geen 

verkeerskundige knelpunten op: er is 

weliswaar sprake van enige hinder tussen 

verschillende verkeersdeelnemers, maar er 

gebeuren geen ernstige ongelukken.  

Uit het onderzoek van Goudappel Coffeng 

komt naar voren dat een afsluiting van 

gemotoriseerd verkeer uit economisch 

oogpunt nu onwenselijk is. Goudappel Coffeng 

adviseert daarom voor de korte termijn de 

huidige inrichting te behouden. Verlenging van 

de afsluiting van 14:30 tot 15:45 naar 14.30 -  

18:00 uur is een mogelijkheid om de situatie 

te verbeteren.  

Na de zomervakantie werken we dit verder uit. 

Doel is ondernemers en inwoners te betrekken 

bij het eventueel verlengen van de 

afsluitingstijd. In het najaar van 2018 

organiseert de gemeente daarom een extra 

bijeenkomst met de werkgroep. Een datum 

volgt na de zomer. 

Middellange termijn 

Voor de middellange termijn (over 3-5 jaar) 

kan afsluiten van de Kerkbrug/Kerkstraat voor 

gemotoriseerd verkeer wel een optie zijn. Hier 

is de combinatie met de herinrichting van 

’t Kampje van belang. Afsluiting van de 

Kerkbrug/Kerkstraat kan bijvoorbeeld zorgen 

voor een autoluw Kampje en meer kwaliteit. 

Dit leidt mogelijk tot een economische impuls. 
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Dan heeft het afsluiten voor het autoverkeer 

zowel verkeerskundig als economisch een 

positief effect. Wel is dan eventueel weer 

onderzoek nodig om te meten hoe groot het 

economische effect is van een autoluwe 

Kerkstraat in verhouding tot de verminderde 

autobereikbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld in 

een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA). 

 

Verkeerscommissie 

Ook de verkeerscommissie van de gemeente 

heeft het rapport van Goudappel Coffeng 

bestudeerd. De commissie onderschrijft de 

conclusie van het rapport. 

Snelheidsremmende maatregelen voor de 

korte termijn raadt de commissie af. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om het toepassen van een 

woonerf met bebording of het realiseren van 

een fysieke drempel. Een drempel is in 

verband met trillingen niet wenselijk. Het 

toepassen van een woonerf zou 

schijnveiligheid op kunnen leveren.  

College en raad 

Het college heeft kennis genomen van het 

rapport en gevraagd de korte termijn 

oplossing uit te werken. De oplossing voor de 

middellange termijn krijgt een plek bij de 

planontwikkeling voor het centrum van 

Ouderkerk aan de Amstel.  

De raad wordt meegenomen in en betrokken 

bij deze planontwikkeling. 

Centrumplan 

Onderzoeken 

In maart 2018 zijn drie onderzoeken ingezet:  

• onderzoek naar het inpassen van een 

supermarkt op een locatie aan ’t Kampje 

door Stedenbouwkundig bureau SVP 

Bureau;   

• economisch onderzoek door Rho 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; 

• aanvullend parkeeronderzoek door BVA 

Verkeersadviezen om inzicht te krijgen in 

het minimumaantal parkeerplaatsen dat op 

en rond ’t Kampje, nodig is.  

Deze onderzoeken worden in de zomer 

afgerond. Daarmee is er een goede basis om 

met elkaar te praten over hoe we het 

dorpscentrum nieuw elan kunnen geven. 

Participatie 

De verwachting is dat we in het najaar 2018 

kunnen beginnen met het participatietraject 

over het Centrumplan Ouder-Amstel. Samen 

met de belanghebbenden en overige inwoners 

van Ouderkerk aan de Amstel willen we een 

gebiedsvisie voor het centrum van Ouderkerk 

aan de Amstel maken.  

 



 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op  

www.ouder-amstel.nl/centrumplan.  

Heeft u vragen? Stuurt u dan een mail naar 

centrumplan@ouder-amstel.nl.  

 

 

 

 

 

Colofon 

Gemeente Ouder-Amstel 

Vondelstraat 1 

Postbus 35 

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel 

 

Telefoon (020) 496 21 21  

Fax (020) 513 222 

E-mail dorpscentrum@ouder-amstel.nl  

Web www.ouder-amstel.nl 

Twitter  @ouder_amstel 

Facebook  www.facebook.com/OuderAmstel 
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