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Inhoud Reacties concept-visie 2030 gemeente Ouder-Amstel

mevr. K Behoud van groen belangrijk, staat er in ook in. Geen groen meer opofferen voor woningbouw
gemeente moet eten plantaardige voeding stimuleren/ vestiging restaurants plantaardige opties
mevr. R Ambities in meetbare termen?
Welke bevolkingsgroei heeft u voor ogen en waar?
Tevreden bevolking op welke bron gebaseerd?
Voldoende parkeerplaatsen is uitgangspunt, maar nu al niet genoeg
wie bewaakt balans groen en bebouwing op dit moment?
Visie 2030 aanpassen aan realiteit
Betekenis/functie van visie 2030
Verhouding tot Omgevingsvisie

wg c.e
alg.

Heeft de visie een breed politiek draagvlak?
Heeft de visie een breed draagvlak bij inwoners/ondernemers
Wie bewaakt de visie voor wat betreft uitvoering en voortgang?
Wie toetst en hoe legt het college verantwoording af?
pag. 3 Kernwaarden toelichten of beter centrale ambitie vermelden
4 Amsterdam-Duivendrecht apart benoemd maar de Waver niet
vwb inwoneraantal
wat wordt bedoeld met relatief grote particuliere huursector?
waarom ontbreken gegevens over de sociale huursector?
Grote aantal eenpersoonshuishoudens in D'drecht gevolg van meer flatwoningen
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DNK als grootstedelijk gebied doet het ergste vrezen voor beeld bij bevolking van OA als groen en
kleinschalige gemeente
Verklaar wat ABP en Entrada betekent en waar deze gebieden liggen
ontbreken analyse leeftijdsopbouw: mogelijk gevolgen voor aanbod
aanbod voorzieningen
krachtiger optreden van de gemeente dan stimuleren en faciliteren ten aanzien van in stand houden
ontmoetingsplaatsen
Gesproken over groot-stedelijk gebied itt visie 2020
in de concept-visie staat nergens dat OA een zelfstandige gemeente blijft
inhoud geven aan participatie. Huidige gebeurtenisssen rondom Centrumplan zijn minder positief dan
dit uitgangspunt
Terughoudendheid bij zelfinitiatief en zelfregulering; hierover bedenkingen in de maatschappeij
Papieren dienstverlening blijven bieden; aandacht voor begrijpelijkheid
Dienstverlening dichtbij de burger betekent serviceloket
Duivendrecht en tzt DNK

Reactie college
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen te compenseren
De gemeente heeft helaas geen invloed op het aanbod van eventueel te
vestigen restaurants
De ambities zijn en worden vertaald in beleid waarin meer meetbare
doelenworden geformuleerd
Door de nieuwe woningbouw stijgt het aantal inwoners van OA
gegevens van Onderzoek en Statistiek
De verwachting is dat er in de toekomst minder parkeerplaatsen nodig zijn
het college van burgemeester en wethouders
De visie geeft de ambities voor de toekomst waarbij op een aantal terreinen
wordt doorgegaan op de ingeslagen weg
Strategisch kader voor beleid(svorming)
Omgevingsvisie is nadere uitwerking
Als deze door de raad is vastgesteld heeft deze een breed politiek draagvlak
Er is veel gelegenheid geweest om inbreng te geven via verschillende wijzen van
participatie
Het college van burgemeester en wethouders
Aan de gemeenteraad
Dit is voldoende toegelicht
Dit zijn de gegevens die beschikbaar zijn bij de gemeente
Er is sprake van een relatief groot aandeel particuliere huurwoningen
Gegevens die beschikbaar zijn via Onderzoek en Statistiek
Het college neemt deze opmerking voor kennisgeving aan
Dat beeld is inmiddels ook veranderd ten opzichte van vroeger. Dit vormde een
gegeven bij de visievorming omdat deze ontwikkelingen reeds in gang zijn gezet
Dit wordt uitgelegd en kaartje toevoegen
Op hoofdlijnen is deze terug te vinden in de visie.
Het college ziet hierin ook vooral een rol van de inwoners zelf en kiest daarom
voor een stimulerende en faciliterende rol
De huidige ontwikkelingen rechtvaardigen een dergelijke omschrijving
Dit is voor nu het uitgangspunt maar niet een doel op zich
Dit is de intentie van het college en de maatschappij vraagt hierom. Soms is het
hierin nog zoeken
Er is ook sprake van de roep om minder overheidsbemoeienis; het is zaak hier
een goede balans in te vinden.
De hoofdlijnen staan in de visie; de concretisering wordt nader uitgewerkt
Wat dit concreet betekent wordt verder uitgewerkt in nader beleid

Minder regels mogen niet leiden tot gemakzuchtige overheid en regels dienten te worden gehandhaafd Het college onderschrijft dit
OA kan gebruik maken van de kennis en omvang van de MRA voor zaken die de
gemeente alleen niet voor elkaar kan krijgen
12 Belangrijke rol MRA gerechtvaardigd?

Welke doelstellingen wil de gemeente bereiken met de regionale samenwerking
13 Pro-actieve opstelling van de gemeente verwacht ten aanzien van overlast weg-en vliegverkeer
14 koesteren historisch erfgoed moet ook inhouden behoud en herbestemming
Ouderkerk is een beschermd dorpsgezicht en centraal daarin ligt 't Kampje met religieus erfgoed; dit
verdraagt geen andere inrichting
Erfgoedbeleid moet een geintegreerd onderdeel worden van de plannen van de visie 2030
Bij het opnieuw inrichten en ontwikkelen van oude dorpskernen moeten niet alleen economie en
toerisme reden voor vernieuwing zijn. De infrastructuur van de oude dorpskern moet het uitgangspunt
zijn voor de toekomstige ontwikkelingen van Ouderkerk.
Historisch dorp Ouderkerk met beschermd dorpsgezicht moet vertrekpunt zijn voor ambities op het
15 gebied van toerisme.
Beschermd dorpsgezicht moet vertrekpunt zijn van nieuwe ontwikkelingen. Doel is om de
karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit van een plek te beschermen. Alleen zo kan het centrum van
Ouderkerk het visitekaartje voor de lokale economie vormen en een ontmoetingsplek voor inwoners
16 en een trekpleister voor bezoekers
Diversiteit in detailhandel kent zijn grenzen
Er zijn belangrijker zaken dan de aanwezigheid van voldoende horecagelegenheden
gelet op het dorpse en landelijke karakter moeten er hoge eisen gesteld worden aan de architectuur
17 van nieuwbouw bij de komende uitbreidingen.
Behoud van Ouderkerk als dorp kleinschalig in de kern, daardoor zal het wonen, werken en winkelen
verbeteren en wordt het voor toeristen aantrekkelijker.
Waar het gaat over "het groen" wordt te vaak de zinsnede "zoveel mogelijk" gebruikt. Dit doet twijfel
ontstaan aan de oprechtheid om het groen te respecteren.
Gemeente doet er beter aan om wateroverlast tegen te gaan.
Meer aandacht voor behoud groene ruimte rondom Duivendrecht en Ouderkerk. Ook dit is cultureel
erfgoed met historische en toekomstige waarde. Amstelscheg en Ronde Hoep onmisbaar.
De veiligheid wordt in slechts drie regels afgedaan
Meer aandacht voor de agrarische sector. Economische functie cultuur-historische aspect en
gezichtsbepalend in Ouderkerk en landelijk gebied. Mede-verantwoordelijk voor de toeristische
uitstraling.
niet duidelijk op basis van welke criteria en door welke raadsleden inwoners zijn geselecteerd en
voorgedragen om deel uit te maken van de visiegroep inwoners. Wees open en maak deze gegevens
17 openbaar.
18 Leg uit wat de Omgevingsvisie is (incl. Omgevingswet)
21 Graag vermelden aantallen deelnemers van bijeenkomsten in jan/feb. 2018
Tot slot: pleiten voor jaarlijkse evaluatie en bespreking daarvan in de gemeenteraad, in het kader van
verantwoording
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Visie is vaag en zegt weinig over de grote ontwikkelingen die op ons afkomen
De wg ziet weinig terug van de opmerkingen en discussies die zijn gevoerd tijdens de bijeenkomsten

De verschillende doelstellingen op de deelterreinen van de gemeente,
uitgewerkt in diverse beleidsnota's
Het college is van mening dat hetgeen verwoord is omtrent dit onderwerp proactief is
Dit is is nader uitgewerkt in het erfgoedbeleid
De plannen rondom het Centrum worden verder uitgewerkt binnen dat project
Erfgoedbeleid moet passen bij de uitgangspunten van de visie en integraal
aansluiten bij de overige beleidsterreinen

Dit wordt meegenomen in het Centrumplan
Ambities worden nader uitgewerkt in de toeristische visie

Dit wordt meegenomen in het Centrumplan
Dat is juist; het college ziet hier vooral een stimulerende rol.
het college vindt dit onder meer van belang voor de levendigheid en dynamiek
Dit zal maatwerk zijn ten aanzien van de specifieke uitbreidingen
Het college heeft in de visie op hoofdlijnen de visie op het centrum omschreven
en dat krijgt zijn verder uitwerking in het Centrumplan
Hier is sprake van een streven, rekening gehouden moet worden met het feit
dat dit niet altijd mogelijk is.
Dit vormt ook een aandachtspunt bij de klimaatadaptie
Dit is opgenomen onder het onderwerp landelijkheid en ruimtelijke
ontwikkeling
De hoeveelheid tekst zegt niets over het belang van het onderwerp maar hierbij
toch een aanvulling gedaan.

Ook dit is onder hetzelfde thema opgenomen
De criteria zijn aangevuld, de namen van de raadsleden lijkt ons niet van
toegevoegde waarde en in verband met de privacy niet wenselijk
Dit wordt nader toegelicht in de visie
Dit hebben we niet bijgehouden en ook niet noodzakelijk
Het college legt verantwoording af via de jaarrekening
Een visie is abstract en moet verder uitgewerkt worden. Dit kan als vaag
worden beschouwd. De relevante ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk benoemd
maar we weten nooit voor 100% zeker wat er op ons afkomt. De
ontwikkelingen gaan zo snel.
In deze concept-visie is in hoge mate rekening gehouden met de input vanuit de
participatie

Zorg over toenemende verstedelijking van Duivendrecht lijkt te zijn ondergeschoven. Verstedelijking
wordt gezien als buitenkans die moeten worden omarmd, in plaats van een ontwikkeling die de
kernwaarden van Duivendrecht, zoals kleinschaligheid en sociale cohesie, onder druk zet.
Toerisme wordt niet gezien als kans maar als een enorme uitdaging. Hoe gaan we om met al die
aantallen bezoekers? Wat betekent dat voor de voorzieningen?
Is het ambtenarenapparaat in het algemeen, en handhaving in het bijzonder, toegerust op dergelijke
aantallen bezoekers.
In de visie wordt vermeld dat het stedelijk gebied van OA nu nog een plek is waar gewerkt en
gerecreerd wordt. In 2030 wordt hetzelfde gebied beschreven als een plek waar alleen nog wordt
gewoond en gewerkt. Groen en recreatie vormen een zeer belangrijk onderdeel van een prettig leef-en
werkmilieu en daarom pleit de werkgroep voor integratie van (delen van) de golfbaan Old Course en de
volkstuinen in het Ouder-Amstel van de toekomst. Voorgesteld wordt te kiezen voor nieuwbouw in een
dorpsachtige setting. De term grootstedelijk is wat dat betreft tamelijk omineus.
De wg mist een visie op de verwachte toename van het autoverkeer
De Amstelscheg blijft onderbelicht in de visie. De werkgroep ziet in de Visie 2030 graag dat het
handhaven en beschermen van de Amstelscheg in haar huidige (agrarische) vorm boven elke vorm van
discussie verheven is en topprioriteit houdt.
De gemeente wil streven naar een levendig dorpsplein in Duivendrecht. Op welke wijze wil de
gemeente dit invullen. De wg ziet liever dat Entrada qua voorzieningen zal aansluiten op het dorp
Duivendrecht.
De demografische ontwikkelingen zoals in de concept-visie beschreven, is inmiddels door de
werkelijkheid ingehaald. Amsterdam kent geen bevolkingsgroei door een positief geboortecijfer maar
door de komst van hoogopgeleide en kapitaalkrachtige arbeidsmigranten. Deze ontwikkeling zal een
grote stempel drukken op onze gemeente. De werkgroep denkt aan gevolgen voor voorzieningen als
scholen en sportvelden, de woningmarkt en het verdringen van de middeninkomens. Het is daarom
belangrijk dat de gemeente alvast anticipeert op deze ontwikkeling.

Uitgangspunt in de visie om beide ontwikkelingen in balans met elkaar te laten
zijn. Ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, zijn een gegeven.
Dit krijgt zijn uitwerking in nader beleid
Dit wordt gemonitord

Betreft ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet. Nadere uitwerking binnen
de genoemde projecten; groen en recreatie blijven belangrijke thema's binnen
onze gemeente
De verwachting dat er een wijziging in het autoverbruik optreedt.
Op hoofdlijnen weergegeven bij onderwerp landelijkheid en ruimtelijke
ontwikkeling

Dit moet nader worden uitgewerkt in beleid/economische visie

Uitgangspunt van de visie en het uitwerkingsbeleid is om flexibel in te kunnen
spelen op ontwikkelingen en daarmee ook op de door u geschetste
ontwikkeling

