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Samenvatting
In de raadsvergadering van 24 september 2020 is het besluit genomen om vervolg te 
geven aan het coproductieproces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. De raad heeft 
gevraagd om de uitgangspunten uit het Bouwstenendocument Spijkers met Koppen te 
vertalen in een schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het 
centrum. Ook werd gevraagd om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele 
bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje in kaart te brengen.
In samenwerking met de coproductiegroep is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd 
en het Schetsontwerp gemaakt. Gelijktijdig is er parkeeronderzoek gedaan waarvan de 
resultaten in het Schetsontwerp zijn meegenomen. 

Het Schetsontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte gebaseerd op Spijkers 
met Koppen en geeft inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 
Rabobankpand en wat de toevoeging van bebouwing op het graskeienveld en/of 
schapenweitje voor de openbare ruimte betekent.
De kosten voor het realiseren van het Schetsontwerp zijn geraamd en de mogelijke 
opbrengsten binnen het plan zijn deels inzichtelijk gemaakt. 

Voorgesteld wordt het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing, op het graskeienveld 
vast te stellen als basis voor de uitwerking in volgende fases. Bebouwing op het 
schapenweitje, in afwachting van verdere financiële uitwerking, nog niet uit te sluiten. 
Opdracht te geven het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp voor het 
Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld. Het Schetsontwerp van Delva als uitgangspunt/ basis 
voor latere uitwerking van de Dorpsstraat en het Haventje vast te stellen. En akkoord te 
gaan met het uitwerken van een voorstel voor de Ambachtenstraat als locatie voor lang 
parkeren.

Wat is de juridische grondslag?
Uitvoering geven aan het raadsbesluit van 24 september 2020. 

Wat is de voorgeschiedenis?
De raad besloot begin 2019 in coproductie de ambities voor het centrumgebied op te 
halen. Doel van dit proces was een gedragen ambitiedocument opleveren. De 
gemeenteraad heeft aan het begin van het coproductieproces de volgende kaders 
vastgesteld:
- het projectgebied (van het Haventje tot Kerkbrug)
- bestaand en nieuw beleid
- financieel neutraal

Op 27 februari 2020 besloot de raad:
- het Ambitiedocument als kader aan het vervolgproces toe te voegen. 
- het vervolgproces in coproductie voort te zetten. 

Dit vervolgproces resulteerde in het bouwstenendocument Spijkers met Koppen. Hierbij 
kwam naar voren dat de vastgestelde ambities niet te realiseren zijn binnen het kader 
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van ‘financieel neutraal’. Op 24 september 2020 is Spijkers met Koppen door de raad 
vastgesteld als richtinggevend document voor de verdere uitwerking en uitvoering van 
het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

Op basis van de uitgangspunten uit Spijkers met Koppen is met de werkgroep, weer in 
een vorm van coproductie, het Schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare 
ruimte in het centrum gemaakt. Het verslag van deze samenwerking Fundamenten voor 
een groen, levendig centrum, het Schetsontwerp en het parkeeronderzoek van Sweco 
zijn als bijlagen bijgevoegd.

Waarom dit raadsvoorstel?
In het proces is na het Ambitiedocument en Spijkers met Koppen het voorliggende 
Schetsontwerp de volgende stap. Hierna volgt het maken van een Voorlopig Ontwerp 
(V.O.). Dan volgt het Definitief Ontwerp. Daarmee is het ontwerpproces afgesloten en 
komt de fase van uitvoering en realisatie. 

Om de V.O. fase te kunnen starten wordt de raad gevraagd kaders en richting mee te 
geven voor het uitwerken van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare 
ruimte.

Toelichting op het Schetsontwerp:

Opdracht
Op 24 september 2020 heeft de raad besloten een stedenbouwkundig bureau opdracht te 
geven een uitwerking op te stellen om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele 
bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje in kaart te brengen én de 
inrichting van Het Kampje concreet vorm te geven. Ook heeft de raad ingestemd met het 
doen van onderzoek ten behoeve van parkeerbeleid en parkeerregime (zie bijlage 
Sweco). Dit alles samen met de werkgroep in coproductie.

Werkwijze
In deze fase is de wijze van coproductie opnieuw vormgegeven. De kerngroep en 
klankbordgroep uit de vorige fase vormden samen De Klankbordgroep (KBG). 
Vanuit De Klankbordgroep zijn themateams gevormd. De themateams waren 
verantwoordelijk voor het voldoende betrekken en informeren van belanghebbenden. In 
de teams werkten ook ambtenaren en externe adviseurs mee. De door de teams 
voorgestelde keuzes en oplossingen zijn aan De Klankbordgroep voorgelegd. Voor het 
maken van keuzes was Spijkers met Koppen leidend (voor zover dit lag binnen de 
grenzen van het projectgebied van het Centrumplan). 
Naast het bewaken van de uitgangspunten uit het Spijkers met Koppen was De 
Klankbordgroep medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de themateams. 
De Klankbordgroep functioneerde als een thuisbasis waar alle informatie werd 
teruggelegd, besproken, in samenhang werd bezien en gecommuniceerd.
Gaandeweg het proces bleek deze aanpak niet ideaal maar wel werkbaar. Er is besloten 
door te gaan en de geleerde lessen en ontvangen aanbevelingen mee te nemen in het 
(vervolg)proces. 

Tijdens het ontwerpproces zijn een aantal presentaties en overleggen geweest met 
belanghebbenden zoals de Biz, vertegenwoordigers van de Amstelkerk, Amstelstroom, 
het museum, Beth Haim en bewoners van het centrum. 
(Zie ook de bijlage Vragen & Antwoorden) 

Het Schetsontwerp
Een kleine groep vanuit De Klankbordgroep heeft de selectie van het stedenbouwkundig 
bureau vormgegeven en uitgevoerd. Delva Landscape & Architecture uit Amsterdam is 
geselecteerd en heeft de opdracht uitgevoerd. Aanvullend deed bureau Sweco het 
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parkeeronderzoek. Uit dit onderzoek kwam een beeld over de benodigde parkeerplaatsen 
in het centrum. Deze uitkomst is verwerkt in het Schetsontwerp. 
Het Schetsontwerp gaat over: 
 Vertalen van de bouwstenen uit Spijkers met Koppen in beeld/ ontwerp
 Globaal duiden van functies
 Eerste aanzet van vormgeving
 Eerste idee over mogelijke materialen & inrichtingselementen

De belangrijkste principes in het Schetsontwerp zijn:
 Het verleggen van de Korendragerstraat naast de Kerkstraat. Hierdoor ontstaat 

een langgerekt plein op de plek waar de straat vroeger was, aan de rand van het 
dorp. Verkeersruimte en verblijfsruimte krijgen een plek op dit plein.

 Aan dit nieuwe lange stenen plein komt een groene ruimte die passend aansluit 
op de omliggende historische ruimtes & gebouwen. Recreatie, activiteiten en 
festiviteiten zijn hier goed mogelijk.

 Er wordt één soort bestrating voorgesteld voor de Dorpsstraat en de Kerkstraat.
 In de Dorpsstraat en Kerkstraat is de auto te gast.

Het Schetsontwerp sluit aan op de 5 hoofduitgangspunten uit Spijkers met Koppen. 
(Zie ook hoofdstuk 2 in Fundamenten voor een groen, levendig centrum)

1. Historiciteit
2. Economische vitaliteit
3. Verblijfskwaliteit
4. Leefbaarheid bewoners
5. Duurzaamheid

Bebouwing
Het Schetsontwerp geeft ook inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 
Rabobankpand en wat de toevoeging van bebouwing op het graskeienveld en/of 
schapenweitje voor de openbare ruimte betekent.

 Rabobankpand
Voor de herontwikkeling van de voormalige Rabobank wordt door Delva 
nieuwbouw voorgesteld. De maat en schaal sluiten aan op de bestaande 
bebouwing in de directe omgeving. In het gebouw is op maaiveldniveau gedacht 
aan winkels en horeca en daarboven woningen.

 Graskeienveld
Voor het graskeienveld is door Delva een ontwerp gemaakt voor bebouwing. Het 
betreft een wooncomplex voor ouderen met daarbij de optie tot een 
gemeenschappelijke voorziening. Bebouwing heeft grote impact op de openbare 
ruimte. Het is niet de voorkeursvariant van de stedenbouwkundige ontwerpers. 
De Klankbordgroep kan zich niet vinden in een ontwerp met bebouwing (zie ook 
‘Fundamenten’).

Andere bebouwingsopties op het graskeienveld, bijvoorbeeld kleinere bebouwing, 
zijn niet verder uitgewerkt. Volgens de ontwerpers is de impact van kleinere 
bebouwing/ een paar woningen op de openbare ruimte ook groot. De mogelijke 
opbrengsten van de grond zijn dan echter veel minder. 
Een klein paviljoen in het groen zou ruimtelijk een passende invulling kunnen zijn, 
maar genereert geen opbrengsten.

 Schapenweitje
Ook voor het schapenweitje is bebouwing onderzocht en heeft Delva een ontwerp 
gemaakt. De impact van de bebouwing op de openbare ruimte is groot. Het is niet 
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de voorkeursvariant van de stedenbouwkundige ontwerpers. De Klankbordgroep 
kan zich niet vinden in een ontwerp met bebouwing (zie ook ‘Fundamenten’).
Het college heeft aanvullend gekeken naar de opbrengst uitgaande van kleinere 
bebouwing (één woning). Hieruit blijkt dat kleinere bebouwing nagenoeg dezelfde 
opbrengst kan genereren

Welstand
Het Schetsontwerp is voorgelegd aan de adviseurs van Mooi Noord-Holland:
“De commissie uit haar complimenten voor de presentatie, het onderzoek en de zorgvuldige wijze 
waarop het project is aangepakt. Het landschappelijke concept voor het Graskeienveld en de ‘auto-te-
gast’ kan op goedkeuring rekenen. Het haakt goed aan bij de kwaliteiten en het karakter van het dorp 
en het is positief dat parkeren met het plan minder nadrukkelijk aanwezig is in het dorpshart. De 
transformatie van het Rabobank-gebouw kan voor een kwaliteitsimpuls zorgen. 
Aangaande de toevoeging van de aanvullende volumes op twee locaties maakt de commissie zich 
zorgen over de impact op de omgeving. Met name het volume op het Graskeienveld kan een 
ingrijpende aantasting vormen van het zojuist geopende plein.”
(Zie ook bijlage Welstandsadvies)

Parkeeronderzoek
Om het centrum als verblijfsgebied aantrekkelijker te maken moet het lang parkeren 
buiten het centrum geplaatst worden (Spijkers met Koppen). De raad heeft besloten dat 
de plannen voor het centrum pas uitgevoerd kunnen worden als er voor het lang 
parkeren buiten het centrum een oplossing is. Bureau Sweco heeft de mogelijkheden 
onderzocht. Hieronder volgt een korte samenvatting (het gehele onderzoek is 
toegevoegd als bijlage Parkeeronderzoek Sweco).

Voor  nu is de optie om het lang parkeren te verplaatsen naar de Ambachtenstraat de 
beste optie. Deze parkeerlocatie is te koppelen aan de ontwikkelingen in Ouderkerk Zuid 
die mogelijk vragen om extra parkeercapaciteit. De raming van de kosten voor het 
inrichten van de Ambachtenstraat komt op € 200.000,-.
 
De locatie Hoger Einde Noord, het huidige werkterrein voor de vervanging van de brug 
Ouderkerk, is in de toekomst eventueel een aanvullende parkeerlocatie naast de 
Ambachtenstraat. 

Het huidige aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone wordt in het Schetsontwerp 
gehandhaafd. De parkeerplaatsen zijn voor kort en middellang parkeren en voor 
inwoners met een ontheffing. Voor deze inwoners wordt nu geen wijziging voorgesteld. 
Een aantal plaatsen in de Dorpsstraat worden op korte termijn in overleg met de 
ondernemers en bewoners ingericht voor fietsparkeren. De vermindering van een paar 
parkeerplaatsen in de Dorpsstraat heeft nagenoeg geen nadelig effect op de 
bereikbaarheid voor bezoekers per auto, terwijl de bereikbaarheid voor bezoekers op de 
fiets aanmerkelijk verbetert.

Bureau Sweco heeft ook het parkeerregime voor het centrum onderzocht. Invoeren van 
betaald parkeren kost de gemeente jaarlijks minder geld, is makkelijker aan te passen en 
biedt meer mogelijkheden om te reguleren. Toch is het advies om voorlopig het blauwe 
zone beleid te behouden, wel in combinatie met meer frequente handhaving. Dit advies 
komt voort uit de zorg van de ondernemers in het centrum rond het effect van betaald 
parkeren. Verder is het advies te zorgen voor monitoring en evaluatie van de 
parkeersituatie en zo nodig het beleid aan te passen, bijvoorbeeld om het verschuiven 
van de parkeerdruk naar de omliggende wijken te voorkomen.

Financiën
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De financiën hebben betrekking op de kosten en eventuele opbrengsten van het 
Schetsontwerp. Daarnaast gaan we in op een mogelijke fasering van het plan.

Kosten
Bij het Schetsontwerp is door bureau SmitsRinsma een kostenraming gemaakt voor de 
uitvoering van de plannen.

De geraamde kosten voor de diverse onderdelen zijn:
Kostenraming Oppervlak

Kampje/Kerkstraat/graskeienveld € 1.400.000 10.150 m²
Haventje € 400.000 1.800 m²
Dorpsstraat € 850.000 4.265 m²

Opbrengsten
Opbrengsten onderscheiden we naar grondverkopen (wel of niet voor bebouwing) en 
subsidiemogelijkheden.

Bureau Stadkwadraat heeft een de mogelijke opbrengsten van de verkoop van de grond 
op het graskeienveld en schapenweitje ten behoeve van woningbouw inzichtelijk 
gemaakt: 

1. De opbrengst van de grond van het graskeienveld wordt geraamd op ongeveer 
€ 1.45 mln. 
2. Op het schapenweitje gaat het om circa € 0,45 mln. (zie bijlagen: notitie: 
mogelijke opbrengsten Stadkwadraat en toelichting in Fundamenten)

Om woningbouw op deze locaties mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan met 
woonbestemming en bijhorende stedenbouwkundige kaders voor de locaties vereist. 
Met de verkoop van deze grond voor de ontwikkeling van woningen zou de herinrichting 
van Kerkstraat/Kampje/graskeienveld gefinancierd kunnen worden. Echter bebouwing 
toevoegen op het graskeienveld heeft niet de voorkeur van de stedenbouwkundige 
ontwerpers en de adviseurs van Mooi Noord-Holland en zeker niet van de 
Klankbordgroep. De impact op de openbare ruimte is groot en het unieke van een open 
weids en groen plein gaat verloren.

Naast graskeienveld en het schapenweitje heeft de gemeente nog twee kavels in 
eigendom in het centrum, die eventueel verkocht kunnen worden. Dit zijn de kavels 4331 
& kavel 4060. Kavel 4331 heeft bestemming wonen, kavel 4060 heeft bestemming 
verkeer en kan gebruikt worden als tuin. Het college onderzoekt de mogelijkheden van 
verkoop van deze kavels en de eventuele opbrengsten om eventueel toe te voegen aan 
de benodigde financiële middelen voor realisatie van het centrumplan.

Uit de enquête over de Mobiliteitsvisie blijkt dat de route Dorpsstraat en de Kerkbrug als 
één van de meest gevaarlijke gebieden in het dorp wordt beschouwd. Dit beeld wordt 
bevestigd in de Verkeersveiligheidsrapportage 2020. De herinrichting zoals voorgesteld in 
het Schetsontwerp draagt bij aan verbetering van de verkeerssituatie en de 
verkeersveiligheid. Vanuit de Vervoerregio lijken subsidies mogelijk. Hierover ontstaat in 
de V.O.-fase meer duidelijkheid.

Onderstaand een overzicht van de te realiseren opbrengsten. Het daadwerkelijke 
resultaat voor het centrumplan is de opbrengst na aftrek van de boekwaarde. De 
bedragen zijn bij benadering en dienen in de vervolgfase verder te worden uitgewerkt.

Potentiële opbrengst
Graskeienveld € 1,45 mln.
Schapenweitje € 0,45 mln.
Kavel 4331 € 0,3-0,5 mln.
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Kavel 4060 € 0,12 mln.
Subsidie mobiliteit € ntb

Fasering
Hoewel het Schetsontwerp is ontworpen als eenheid hoeft niet het hele plangebied in één 
keer op de schop. Om de investering te spreiden is een uitvoering in verschillende fases 
mogelijk: de werkzaamheden aan Het Kampje, Dorpsstraat en Haventje kunnen 
afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. De Dorpsstraat is in 2007 heringericht en nog 
in goede staat. Het lijkt voor de hand te liggen om in de uitvoering prioriteit te geven aan 
de meest urgente ingreep, de herinrichting van het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld. 

Investering
Een investering in de herinrichting van het Kampje/Kerkstraat/graskeienveld komt ten 
laste van de algemene middelen. Op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar leidt 
dit tot een jaarlijkse afschrijving. Onderstaand een overzicht van de financiële impact 
uitgaande van een drietal varianten.

Investering Opbrengst Jaarlijkse 
afschrijving

€ 1.4 mln € 0 € 47.000
€ 1.4 mln € 400.000 € 33.000
€ 1.4 mln € 800.000 € 20.000

Voorstellen
Het voorstel aan de raad is € 40.000, - beschikbaar te stellen voor uitwerking van het 
Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp (V.O.) voor Kampje/Kerkstraat/graskeienveld 
en voor verdere uitwerking van het uitbreiden van de parkeerlocatie aan de 
Ambachtenstraat. 

Het is belangrijk om de ontwikkeling van het centrum in zijn geheel te blijven bezien. 
Ons voorstel is daarom ook aandacht te houden voor de ontwikkeling van de Dorpsstraat 
en het Haventje op basis van het Schetsontwerp.

Voorgesteld wordt dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden voor 
financiële dekking voor uitvoering van de herinrichting van het Kampje/ Kerkstraat/ 
graskeienveld. Team Financiën van de Klankbordgroep heeft onderzoek gedaan naar 
mogelijke subsidies & fondsen als aanvullende financiering en kan hierbij worden 
betrokken (zie bijlage ‘Fundamenten’).

Wat gaan we doen?
Na behandeling van dit raadsvoorstel wordt door de gemeente, in overleg met de 
Klankbordgroep en belanghebbenden zoals de BIZ/ondernemers en pandeigenaren, een 
voorstel uitgewerkt voor een passende samenwerkingsvorm/participatie in de V.O. fase. 
Dit voorstel voorziet in kaders, rolverdeling, tijdsplanning en budget. Na de zomer gaat 
dit voorstel naar de raad.  

Na akkoord van de raad, wordt opdracht verstrekt aan de ontwerpers van het 
Schetsontwerp om een Voorlopig Ontwerp te maken.
In het Voorlopig Ontwerp: 

- Krijgen de diverse functies een meer definitieve plek. 
- In overleg met ondernemers en andere belanghebbenden wordt de benodigde 

ruimte voor de diverse functies verder uitgewerkt en voorlopig vastgelegd. 
- Er wordt met (verkeer)deskundigen gekeken naar de inrichting van de openbare 

ruimte om deze voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. 
- Er worden voorlopige keuzes gemaakt voor materialen en inrichtingselementen. In 

deze fase kunnen ook de mogelijkheden voor bezuinigingen in het plan worden 
onderzocht.
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- De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie van de voormalige 
Rabobank worden vastgelegd. Afhankelijk van de keuzes van de raad gebeurt dit 
ook voor de bebouwing op het graskeienveld en/of schapenweitje.

Naast het maken van het Voorlopig Ontwerp worden de plannen voor het uitbreiden van 
het parkeren aan de Ambachtenstraat verder uitgewerkt.

Wat is het maatschappelijke effect?
Het maatschappelijk effect is een vervolg geven aan de realisatie van het Centrumplan 
dat op basis van (een vorm van) coproductie tot stand is gekomen en breed draagvlak in 
het dorp heeft.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het Schetsontwerp geeft aan welke ontwikkelkansen er zijn om het centrum van 
Ouderkerk aan de Amstel voor de toekomst te versterken en te verlevendigen. Er zijn 
een paar keuzemogelijkheden die we graag toelichten.

De gemeente kan ervoor kiezen het Schetsontwerp niet verder uit te werken omdat er te 
weinig middelen zijn of omdat er inhoudelijk andere inzichten bestaan dan nu door 
coproductie tot stand zijn gekomen. Dit heeft niet de voorkeur want hiermee schuift de 
herontwikkeling van het centrum op de lange baan; Het aanwezige draagvlak vervalt; En 
er moet opnieuw nagedacht worden over de toekomst van het centrum. 
Op korte termijn zijn hoe dan ook verkeerskundige aanpassingen gewenst.

De gemeente kan ervoor kiezen om met meer eenvoudige ingrepen het centrum en de 
verkeerssituatie aan te passen en te verfraaien. Ook dit geniet niet de voorkeur omdat 
dit onvoldoende recht doet aan het proces van coproductie en de eerder vastgestelde 
ambities van het ‘Ambitiedocument’ en ‘Spijkers met Koppen’.

De gemeente kan ervoor kiezen om de realisatie gefaseerd uit te voeren. Dan worden 
investeringen gedaan op het moment dat de middelen daartoe daadwerkelijk beschikbaar 
zijn en de ruimtelijke kaders zijn vastgesteld. Deze aanpak heeft onze voorkeur omdat in 
de tijd steeds concrete stappen worden gezet die passen bij het Schetsontwerp van nu. 
Het Schetsontwerp dient als basis.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Hieronder volgt puntsgewijs wat we nodig hebben voor de V.O.-fase: 

- Vaststelling van het Schetsontwerp als richtinggevend document voor de verdere 
uitvoering. 

- Medewerking van de raad aan een gefaseerde uitvoering en de financiering. 
- Een besluit over het bebouwen van het graskeienveld en/of schapenweitje. 

o Bij besluit tot bebouwen van een of beide percelen de kaders hiervoor vast 
te stellen volgens het Schetsontwerp 

o Of opdracht te geven voor verder onderzoek naar de invulling en 
verkoopwijze van deze percelen.

- Budget van €40.000,- voor het uitwerken van het Schetsontwerp naar een 
Voorlopig Ontwerp en het uitwerken van de locatie aan de Ambachtenstraat als 
parkeerlocatie voor lang parkeren.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Alle betrokken partijen zoals de Klankbordgroep, inwoners, vastgoedeigenaren en 
ondernemers worden geïnformeerd over het vervolgproces. Dit gebeurt onder meer met 
publicatie(s) in het Weekblad voor Ouder-Amstel, op facebook en op 
www.samenmakenweouder-amstel.nl. Op deze website staan ook het Ambitiedocument, 
Spijkers met Koppen en het Schetsontwerp met de bijbehorende bijlagen. Deze website 

http://www.samenmakenweouder-amstel.nl/
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blijft zo lang het project loopt toegankelijk voor ideeën van inwoners en andere 
betrokkenen over het centrum. 

Wat is het vervolg?
Wanneer de gemeenteraad instemt met de voorstellen werken we een voorstel uit voor 
een passende samenwerkingsvorm/participatie in de volgende fase, het Voorlopig 
Ontwerp. Dit voorstel voorziet in kaders, rolverdeling, tijdsplanning en budget. Na de 
zomer wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd. 
De ontwerpers van het Schetsontwerp krijgen de opdracht om een Voorlopig Ontwerp 
voor Kerkstraat/Kampje/graskeienveld uit te werken. 
Daarnaast wordt de locatie voor het lang parkeren aan de Ambachtenstraat verder 
onderzocht en uitgewerkt.
De mogelijkheden voor financiële dekking om uitvoering te geven aan de herinrichting 
van Het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld worden verder onderzocht. Team Financiën 
van de KBG heeft onderzoek gedaan naar mogelijke aanvullende subsidies & fondsen. Dit 
kan hierbij betrokken worden (zie bijlage: ‘Fundamenten’). 

Hoe monitoren en evalueren we?
We houden u als gemeenteraad op de hoogte van de processtappen. Tevens maakt de 
Raad deel uit van dit proces voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. 
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