
 

    
  

 
 

AMENDEMENT RUIMTELIJKE VISIE DRIE PERCELEN OUDERKERK AAN DE AMSTEL A1
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 27 mei 2021, 

Kennisgenomen hebbende van:

 Er in Ouderkerk aan de Amstel zijn drie percelen in gemeentelijk eigendom, gelegen aan de Aart van der 
Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg, welke in aanmerking komen voor woningbouwontwikkeling. Er 
is een ruimtelijke visie opgesteld met daarin globale stedenbouwkundige uitgangspunten. De visie is 
opengesteld voor participatie zodat buurtbewoners, bedrijven, initiatiefnemers en andere belangstellenden 
de mogelijkheid hebben gehad hierop te reageren. Deze reacties zijn opgenomen in de nota van 
participatie en heeft tot enkele aanpassingen geleid in de ruimtelijke visie.

Constaterende dat:

 Op het perceel aan de Aart van der Neerweg zijn, in aanvulling op de motie vanuit de raad om op die plek 
jongerenwoningen te realiseren, twee scenario’s onderzocht: woningbouw voor senioren (>60 jaar) en 
jongeren De optie voor woningbouw voor senioren is meegenomen gelet op een ontvangen 
principeverzoek van Buurtdorp Ouderkerk voor de bouw van appartementen voor langer zelfstandig 
thuiswonende senioren. De behoefte aan woningen voor deze beide doelgroepen is groot en aangezien 
deze doelgroepen minder woonruimte nodig hebben dan bijvoorbeeld een gezin, is de bouw van 
appartementen voor deze doelgroepen het meest passend.

Overwegende dat:

 Dat de kandidaat-koper van de seniorenappartementen een woning in Ouderkerk aan de Amstel achterlaten.
 Dit eventueel ten goede kan komen voor doorstromers en starters.
 Op meerdere locaties de intentie bestaat om woningen voor jongeren en starters te ontwikkelen.



BESLUIT :

Het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen zodanig dat het besluit luidt:

*  In ruimtelijke visie voor het perceel Aart van der Neerweg alleen de variant senioren op te nemen;
* Voor de Prinses Beatrixlaan alleen de variant met 4 woningen op te nemen;
* Voor het overige akkoord te gaan met de vaststelling van de ruimtelijke visie voor de percelen gelegen aan 

de Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg te Ouderkerk aan de Amstel met als doel 
verkoop van de percelen ten behoeve van woningbouwontwikkeling.

En gaat over tot de orde van de dag.
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