
1 

 

 

Dit is nieuwsbrief 3 over het Centrumplan. Dit keer nodigen wij u uit voor de 

bijeenkomst van maandag 25 maart 2019 over de keuze van de 

procesbegeleider. Verder informeren wij u over het besluit om op korte termijn 

geen (aanvullende) verkeersmaatregelen te treffen voor Kerkstraat en 

Kerkbrug.   

Centrumplan 

Kies mee! Wie wordt procesbegeleider 

voor het Centrumplan?  

Maandag 25 maart presenteren drie bureaus 

hun procesaanpak voor het Centrumplan. De 

vertegenwoordigers van Inicio, (www.inicio.nl),  

Smart City Kitchen (www.smartcitykitchen.com) 

en Omniplan (www.omniplan.org) laten u zien 

hoe zij het proces en uw betrokkenheid daarin 

willen vormgeven. Iedereen is van harte 

uitgenodigd een stem uit te brengen tijdens de 

avond. 

  

Programma  

19.00 – 19.30 uur inloop 

19.30 – 19.50 uur introductie wethouders 

19.50 – 20.50 uur pitches 

20.50 – 21.00 uur pauze 

21.00 – 21.15 uur stemronde 

21.15 – 21.30 uur afsluiting 

U bent welkom vanaf 19.00 uur in de 

Amstelkerk, Kerkstraat 11. De deuren sluiten 

om 19.30 uur. Wij hopen u te mogen 

begroeten.  

Belangrijk: we stemmen via Kahoot. U kunt de 

app van te voren downloaden via de App Store 

of Play Store (Google Play). Heeft u geen 

mobiele telefoon met internet? Mail dan naar 

centrumplan@ouder-amstel.nl.  
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Verkeersproject Kerkstraat en 

Kerkbrug 

Voor de zomer van 2018 heeft Goudappel 

Coffeng twee bijeenkomsten georganiseerd 

met inwoners en ondernemers over de 

Kerkstraat en Kerkburg. Dit heeft geresulteerd 

in een onderzoeksrapport: ‘Actualisatie 

verkeerscirculatie Kerkburg en Kerkstraat’ (zie 

website). In dit rapport staan 

oplossingsrichtingen voor de korte en 

middellange termijn benoemd. Het advies van 

Goudappel Coffeng voor de korte termijn was 

het behouden van de huidige inrichting. 

Verlenging van de afsluiting (het paaltje) in de 

avondspits werd genoemd als een 

mogelijkheid om de situatie te verbeteren. Dit 

is na de zomer van 2018 verder onderzocht.   

Besluit voor de korte termijn 

De praktische haalbaarheid van verlenging van 

de afsluiting is nader bekeken. In de praktijk 

blijkt handmatige aanpassing van de tijden 

(elke dag) te stuiten op een logistiek 

probleem: de werktijden van de buitendienst 

van de gemeente -die momenteel ook 

zorgdraagt voor de handmatige afsluiting- 

komen niet overeen met de avondspitstijden. 

Om dit te ondervangen zou het installeren van 

automatische verzinkbare palen een alternatief 

bieden. Maar de kosten van deze 

mogelijkheden blijken (te) hoog, zeker omdat 

het hier om een korte termijn maatregel gaat. 

Alles overwegend heeft het college besloten 

voor de korte termijn geen aanpassingen te 

doen rondom de Kerkstraat en Kerkbrug.  

 

Het vervolg  

Een onafhankelijke procesbegeleider gaat met 

belanghebbenden en stakeholders in gesprek 

om de ambities voor het centrum van 

Ouderkerk in beeld te brengen. Dit zal 

resulteren in een ambitiedocument. De 

Kerkbrug en Kerkstraat maken deel uit van 

het plangebied.  

Het college heeft als uitgangspunt om in lijn 

met de ambities voor het Centrumplan een 

duurzame, toekomstgerichte en 

verkeersveilige oplossing te realiseren bij de 

Kerkbrug en Kerkstraat.  

U vindt de informatie over het verkeersproject 

op www.ouder-amstel.nl/centrumplan. 

 

 

 

 

 

Colofon 

Gemeente Ouder-Amstel 

Vondelstraat 1 

Postbus 35 

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel 

 

Telefoon (020) 496 21 21  

E-mail centrumplan@ouder-amstel.nl. 

Web www.ouder-amstel.nl/centrumplan 

Twitter  @ouder_amstel 

Facebook  www.facebook.com/OuderAmstel 
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