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Amendement “Betonklinkers en Waterelement” Definitief ontwerp Centrumplan  2023/01

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen ter vergadering dd. 26 januari 2023

Kennisgenomen hebbende van:
 Het raadsvoorstel nr. 2023/01 “Definitief ontwerp Centrumplan Ouderkerk a/d 

Amstel”  
 Het voorstel daarin om opdracht te geven om het Definitief Ontwerp zonder 

waterelement uit te werken tot een Bestek en het werk aan te besteden voor 
uitvoering.

 Het voorstel daarin om de gebakken klinkers te laten vervallen voor betonklinkers.

Overwegende dat:
 Het kampje van historisch waarde is voor de gemeente Ouder-Amstel;
 Het kampje een pleinfunctie heeft als ontmoetingsplaats;
 Gebruik van betonklinkers slechts een beperkte bezuiniging oplevert.
 Het wellicht mogelijk is dat het waterelement door middel van crowdfunding of op 

andere wijze gefinancierd kan worden. 

Van mening zijnde dat:
 Het gebruik van betonklinkers niet bijdraagt aan de uitstraling van het plein;
 Het gebruik van betonklinkers hergebruik van materialen uitsluit;
 Het gebruik van gebakken klinkers bijdraagt aan de historische uitstraling van het 

Kampje;
 Om het historisch karakter van het Centrum weer te geven, het definitief ontwerp 

uitgevoerd dient te worden met gebruik van gebakken klinkers;
 De mogelijkheid om het waterelement door middel van crowdfunding te financieren 

nog onderzocht moet worden;
 In het Bestek twee opties kunnen worden opgenomen, nl. met en zonder 

waterelement;
 Er pas bij de aanbesteding een besluit hoeft te worden genomen over het wel of niet 

met waterelement uitvoeren van het definitief ontwerp Centrumplan;
 Er derhalve voldoende tijd is om te onderzoeken of door middel van crowdfunding 

voldoende financiële middelen kunnen worden opgehaald om het definitief ontwerp 
met waterelement uit te voeren;

 Naast crowdfunding voor de investering ook gekeken wordt naar crowdfunding voor 
het bijbehorende onderhoud voor tenminste enkele jaren.

Besluit:



Punt 2 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

2. Opdracht te geven om het Definitief Ontwerp uit te werken tot een Bestek met daarin 
twee opties – wel en geen waterelement – , maar daarbij wel gebruik te maken van 
gebakken klinkers en het werk aan te besteden voor uitvoering binnen het vastgestelde 
financiële kader.

En gaat over tot de orde van de dag.
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