
Inspreken 19/01 EF 
 
Goedenavond, ik ben Erna Foekema, 25 jaar inwoner van Ouderkerk. En als lid van het 
Toetsings- en Adviesteam betrokken bij het totstandkomen van het Centrumplan.  
 
Het raadsvoorstel van B&W over het Definitief Ontwerp van het Centrumplan ligt nu voor in 
uw commissie.  
NU heeft u de kans om de inwoners van Ouder-Amstel de politieke wil te tonen dat u écht 
uitvoering wilt geven aan het Centrumplan. Met de onbegrijpelijke halvering in de 
gemeentelijke begroting van het investeringskrediet zal dat er echt NOOIT van kunnen 
komen.  
Maar er is hoop: in dit raadsvoorstel worden kleine stappen gezet om het Centrumplan wél 
financieel mogelijk te maken. Ook zien we in het raadsvoorstel erkenning van het belang van 
de burgerparticipatie, die leidde tot een breed gedragen en afgewogen Centrumplan. 
Onderbouwd door verkeers- en bomen-onderzoeken met aanbevelingen die zijn verwerkt 
door de landschapsarchitecten van Delva.  
Deze experts beoordelen dit soort technische rapporten en vertalen dat in hun ontwerp naar 
behoud of kap van bomen (voor het groen), een of tweerichtingsverkeer (voor veiligheid), 
kort en langparkeren en verwachtte verblijfsduur van bezoekers/kopers (voor behoud van 
omzet).  
Dat is hun expertise. Democratisch hebben we ervoor gekozen dat ontwerp als vertrekpunt 
te nemen.  
 
Maar nu de uitvoering. Wij als TAT zijn ervan overtuigd dat B&W nog kansen en 
mogelijkheden onbenut laten om te komen tot een volledige financiering van het gehele 
Centrumplan. Het is écht een gemiste kans als op basis van dit raadsvoorstel de raad op  
26 januari zou besluiten om nu al belangrijke elementen uit het goed doordachte plan op de 
lange baan te schuiven of - erger nog - te schrappen.  
 
Kleed het plan en de onderliggende integrale landschapsvisie Delva niet uit. 
Behoud de kwalitatieve uitvoering: dwz gebruik van mooie materialen, die passen bij het 
historische karakter van het dorp en speelse elementen, zoals een waterpartij.  
Alleen dan komt het plan optimaal tot zijn recht en wordt het geen flauw aftreksel door 
concessie op concessie.  
Offer geen essentiële dorpselementen  - zoals het Schapenweitje – op voordat andere 
financiële mogelijkheden goed zijn verkend.  
 
Met alle verwarrende signalen vanuit onze lokale overheid van het afgelopen jaar, 
ontstonden er bij ons als TAT - maar ook bij andere inwoners - vele vraagtekens. 
Als TAT voelden we ons genoodzaakt onze zorgen met de inwoners te delen, actief te 
informeren en steun te vinden: dit deden we met onze acties ‘Centrumplan: Nu of Nooit’ en 
het ophalen van fondsen en vele handtekeningen.  
In de toch lastige Kerstmaand haalden we er 564 op: fysieke en digitale steunbetuigingen 
van inwoners die al zo lang uitkijken naar een mooi Kampje.  
Laat de politiek dit nu écht uit z’n handen vallen? Is dit hoe er wordt omgegaan met 
burgerparticipatie? Wie gaat zich hier ooit nog voor inzetten?  
 



En in herhaling van mijn inspreekbeurt vorig jaar: U, de politiek, bent nu aan zet.   
Werk aan herstel van het vertrouwen en laat zien dat onze coproductie bij u in goede 
handen is.  
Maak haast met het vinden van concrete budgetteringsoplossingen en toon uw creativiteit 
en samenwerking om het Centrumplan als geheel tot uitvoering te brengen. 
Dat is niet alleen een financiële investering voor de toekomst, maar vooral ook een 
maatschappelijke en morele.  
 
 


