
VISIE HOTELS EN LEISURE OUDER-AMSTEL: BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELINGEN 

Na het lezen van de visie resteren de volgende vragen;

1.     Hoe gaat u de problemen die op de volgende bladzijde  bij de realiteit geschetst zijn oplossen

2.     Vraag aan de inwoners waarom ze hier zijn komen wonen? 
Zeker niet voor 100 bedden of voor het duurste horeca-segment.
Ze zijn hier komen wonen vanwege….?

3.     Waarom worden inwoners niet veel meer betrokken bij de inrichtingsvraagstukken van het dorp.

4.     Waarom neemt u in uw plannen de horeca aan de andere kant van de Amstel niet mee 
in de visie, 6 restaurants met mogelijke hotelkamers heeft invloed op onze mogelijkheden



Type toerist voor Ouderkerk volgens de visie;

Rustzoeker; 
de 50tig plusser, dagjesmensen. Inkomen 
lager dan modaal.
Maar we wonen tussen de A2 en de A9 in 
en onder Schiphol!
Geen bijzondere natuur in onze omgeving
Daar komt de rustzoeker niet voor.

Stijlzoeker;
Verwend worden en genieten van 
exclusiviteit. Luxe en comfort. Inkomen 
hoger dan modaal.
We zijn een aardig dorp, maar voor high 
end toeristen zeer middelmatig. Die boeken 
toch liever een hotel aan de gracht.

RealiteitDroom

De fietsers die met hoge snelheid door het gebied racen

Sloepen die hier komen omdat ze Amsterdam niet in mogen



Type accommodatie voor Ouderkerk volgens de visie;

Ouderkerk aan de Amstel: kleinschalig en zeer 
hoogwaardig high-end boetiek hotels.
Maximaal 100 hotelkamers (ongeveer de maat van het  

Flecherhotel) 

En twee zeer hoogwaardige restaurants in 
geïntegreerde gastronomisch concepten, zoals een 
“restaurant-boutiekhotel” Als locatie worden genoemd 
de Pastorie en het Gezellenhuis.
Hotel-restaurants, waarin intimiteit, uniciteit en 
topkwaliteit centraal staan.

RealiteitDroom

Barbecue en 
eigen drank

Gebruik/opeisen van openbare ruimte, zonder kosten

High-end boetiekhotel met prachtig terras aan het water,
restaurant op sterren niveau. De Amstelveense kant van de Amstel.
Failliet en in verval.



Vragen aan de gemeente;

1.    Hoe gaat u de problemen die nu bij de realiteit geschetst zijn oplossen? 
Dat moet hoe dan ook gebeuren, wegkijken lijkt niet gepast.

2. Alle monumenten moeten ineens mee in de hotelvisie en worden mogelijk high-end boetiek hotels;

De mooiste en historische plekken in ons dorp worden opgeofferd aan het toerisme, i.p.v. 
in functie te staan van de inwoners.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

3.     Over 10 jaar zijn we als gemeente hoogstwaarschijnlijk niet meer zelfstandig. 
Dus voor die tijd  moeten we onze dorpsidentiteit versterken. 
Niet nu al vast vooruitlopen op de waan van de dag die toerisme heet ( met 100 hotelkamers in Ouderkerk).

4.    Zelfs in uw eigen aanbiedingsnota staat dat we weinig attracties hebben waarvoor de stijl- en de rustzoeker 
naar Ouderkerk komen. Iedereen die een hotel zoekt in de omgeving komt voor Amsterdam.

5.     De voor de gemeente zo belangrijke plekken aan het water, de pastorie en het haventje  worden 
nu aan het toerisme geofferd.  Voor dure high-end horeca en boetiekhotels. 
Wie van de inwoners zal daar gaan zitten??? 

6.     Ook in het geval dat de horeca aanpak succesvol is resteert de vraag of het niet veel mooier is om meer 
voorzieningen te creëren voor je inwoners, degenen die op je gestemd hebben.

7.     De lusten en lasten zouden in balans moeten zijn; staat er in de visie. Wat is uw afweging daarbij.

• Het gezellenhuis in Ouderkerk
• De pastorie in Ouderkerk
• De oude school in Duivendrecht
• Het kleine kerkje in Duivendrecht


