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Terugkoppeling gesprekken Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 

Aanleiding 

Tijdens de hoorzitting op 29 november jl. hebben 21 personen ingesproken over het 

Centrumplan. Namens het college van B&W heeft de burgemeester deze 21 insprekers 

uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast is ook gesproken met de eigenaar van het 

Rabobankpand en de exploitant van de Plus supermarkt en een vertegenwoordiger van 

Plus Vastgoed. De gesprekken zijn bedoeld om inbreng te krijgen over hoe een meer 

breed gedragen participatieproces gerealiseerd kan worden. Doel is dat men straks met 

vertrouwen kan plaatsnemen aan de participatietafel. 

 

Samenvatting gesprekken 

De gesprekken zijn positief verlopen. Elke inspreker voelt zich betrokken en verbonden 

met het centrum van Ouderkerk. Iedereen ziet de noodzaak dat er iets moet gebeuren 

(vooral bij het Kampje). In het algemeen is er veel positieve energie en wilskracht om 

met elkaar aan de slag te gaan.  

Hieronder de terugkoppeling van de belangrijkste punten uit de gevoerde gesprekken:   

 

Visie voor het hele centrumgebied 

 Er is behoefte aan een visie voor het hele centrumgebied; 

 Het is belangrijk het grote plaatje inzichtelijk te krijgen: denk aan de 

samenhang van verschillende ontwikkelingen bijvoorbeeld gemeentehuis, 

Kofschip, haventje, huidige supermarkt, graskeienveldje, Rabobankgebouw; 

 Het is belangrijk naar de lange termijn te kijken, welke consequenties heeft 

welk scenario; 

 De beleving is dat het centrum wordt aangepakt voor een hele lange periode 

(150 jaar). Dat moeten we nu goed doen; 

 Behoefte aan het visueel inzichtelijk maken van plannen en ideeën tijdens het 

proces. 

Kennis en expertise uit het dorp 

 Gebruik te maken van de kennis en knowhow van inwoners uit het dorp; 

 Behoefte aan het samenstellen van een evenwichtig samengestelde 

‘klankbordgroep’ (o.i.d.) van verschillende bewoners, ondernemers (ook 

digitaal). 

Inzicht in het proces 

 Behoefte aan een duidelijk en inzichtelijk proces: hoeveel invloed kan men 

uitoefenen, wat zijn de bevoegdheden, wanneer zijn de beslismomenten e.d.; 

 Behoefte aan een stap terug en met elkaar de scenario’s en mogelijkheden te 

bespreken (ruimtelijk en financieel); 

 Behoefte aan transparantie en openheid bij het vervolgproces; 

 Het is belangrijk spelregels op te stellen gedurende het participatieproces. De 

gedachte is dit voor en met de ‘klankbordgroep’ vorm te geven. 
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Aanstellen van een onafhankelijke procesbegeleider 

 Behoefte aan een onafhankelijke procesbegeleider, die belangen van de 

verschillende stakeholders kan samenbrengen; 

 Profiel van beoogde procesbegeleider: iemand die goed kan luisteren, verstand 

van zaken heeft, welbespraakt en onafhankelijk is, die vertrouwen wekt en 

affiniteit heeft met Ouderkerk; 

 Deze persoon dient de gemeente te adviseren in het vervolgproces. 

 

Analyse van de gesprekken 

Veel insprekers hebben het gevoel dat zij opeens geconfronteerd werden met een 

groots plan. Daarnaast speelt de beleving dat er verborgen agenda’s en belangen zijn. 

Meerdere insprekers hebben aangegeven dat zij verwachten dat de gemeente Ouder-

Amstel in de toekomst niet meer bestaat, terwijl zij hier dan nog wel prettig willen 

wonen, werken en ondernemen. De betrokkenheid en verbondenheid van de insprekers 

is groot. Er is veel behoefte om het goed te doen voor de lange termijn en daarmee 

voor de toekomst van het dorp.  

Er zijn verschillende belangen en tot op heden voelen mensen zich niet of onvoldoende 

gehoord. Het is voor de insprekers duidelijk dat er tegenstrijdige belangen zijn. 

Betrokkenen zijn zich ervan bewust dat door deze verschillende belangen een eindplan 

waarschijnlijk niet 100% gedragen zal worden. Om het vertrouwen in en met elkaar te 

herstellen, is het nodig in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Verschillende 

insprekers hebben aangegeven graag intensief betrokken te worden bij het 

vervolgproces, door bijvoorbeeld deel te nemen in een ‘klankbordgroep’ (o.i.d.). De 

eigenaren hebben tevens aangegeven om vanuit hun positie in een gelijkwaardige rol 

deel te nemen aan het vervolgproces. 

 

De huidige onderzoeken van onderzoeksbureaus zijn door de insprekers niet goed 

ontvangen. Veel insprekers geven aan dat hieruit weinig nieuwe informatie naar voren 

is gekomen, maar dat het wel veel geld heeft gekost. In Ouderkerk wonen veel mensen 

die verstand hebben van gebiedsontwikkeling, vastgoed, supermarkten e.d. Die kennis 

zou meer benut kunnen en moeten worden.  

Een onafhankelijke procesbegeleider, maar wel met betrokkenheid met Ouderkerk, 

wordt door meerdere insprekers genoemd als oplossing om de verschillende belangen 

te horen en vervolgens om te zetten tot een gedragen plan. Om het vertrouwen terug 

te krijgen, is het nodig daadwerkelijk ‘de reset’ te hebben en gezamenlijk, open en 

transparant het proces in te gaan.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat er vertrouwen is om samen iets moois van het 

centrum te maken. Een belangrijk onderdeel om het vertrouwen van de insprekers 

terug te winnen, heeft betrekking op de rol en positie van de gemeente zelf.  

Verbinding maken met en luisteren naar de belanghebbenden, is belangrijk voor het 

herstel van het vertrouwen in een vervolgproces. Daarbij kan een onafhankelijke 

procesbegeleider een belangrijke rol spelen door goed te luisteren en de inbreng van 

de participanten samen te brengen in een gedragen Centrumplan.  


