Samenvatting Thema Duurzaamheid en toekomstbestendig – Sneltekenaars
(met dank aan Janet)
1. Karakter: behoud kleinschalige, dorpse, Hollandse, authentieke, saamhorigheid, plein voor
ontmoeting/evenementen (unaniem)
2. Beleving: focus op kwaliteit, lokaal, ambachtelijk, persoonlijk. Bied qua aanbod dat wat je online
juist niet (makkelijk) kan vinden
a. Voor het gangbare en de massa zit er genoeg in de regio en/of online
3. Toerisme: zet juist het Hollandse, dorpse, authentieke incl. historische highlights in de spotlight
voor toeristen -> toeristen die hierin geïnteresseerd zijn de goede toeristen (nieuwe term ;-),
ontvang hen met open armen
a. Betrek ook de regio: het dijklandschap, omliggende dorpen
b. ABP -> toekomstig designdistrict -> 2 metrohaltes vanuit centrum Amsterdam -> met de
boot via de Amstel bezoek aan Ouderkerk brengen -> de goede toerist
c. Weren ‘patat, bier en wiet’ toeristen door hen niets te bieden -> zijn gemiddeld niet
geïnteresseerd in kunst, cultuur en dergelijke, dus zullen niet snel komen
d. Toerisme niet actief promoten
4. Mobiliteit: autoluw centrum -> meer rust en overzicht -> zorgt voor fijner gevoel in het centrum
te zijn en te blijven. Het is nu chaotisch, alles door elkaar, te weinig plek, nu gevoel om snel weer
weg te willen
a. Leid verkeer om, meer eenrichtingsverkeer, inzetten op geen/minder verkeer door
Dorpsstraat en over de Kerkbrug, auto’s én wielrenners worden gezien als de
‘lastpakken’
b. Lang parkeren aan de randen, buiten centrum en alleen kort parkeren in centrum
(boodschappen, zware spullen). Stimuleer fietsen en wandelen
i. Ondergronds parkeren is sam sam wat voorkeur
betreft, van ja nodig tot nee totale onzin
c. Autovervoer gaat misschien wel veranderen (elektrisch, kleiner), maar gebruik blijft,
zeker omdat er hier geen goed OV is, tenzij;
i. Inzetten op beter OV, pendelbusjes e.d. vanuit de
buitenwijken naar centrum en lijn 300
ii. Directe verbinding met Amsterdam (pendelbus) voor
de goede toerist en jongeren
d. Toeristenbussen: no go (unaniem) - als, dan ver buiten centrum parkeren
e. Benut het water veel meer, juist voor toeristisch bezoek
5. Functies uitwisselen, bijv;
a. Supermarkt naar gemeentehuis - kleinschalig (+ een grote Jumbo, is meer dan voldoende
supermarkt)
b. Gemeentehuis naar Bindelwijk of weg of op Kampje -> op Kampje incl. mooi
bordes/meer dorpshuis
c. Bindelwijk sporthal naar de sportvelden
d. Haventje aantrekkelijk maken voor (de goede) toerist-> Hotel de Amstel
i. Omdenken: laat (de goede) toeristen juist in het dorp
verblijven, hier slapen, eten en drinken, boodschapjes doen in die gezellige
supermarkt en gedurende de dag de regio en stad verkennen (ipv. korte
flitsbezoekjes en een patatje). In de luwe maanden een mooie plek om te
overnachten voor familie of long stay.

6. Bebouwing (nieuw) in het centrum, dan;
a. Multifunctioneel, uitwisselbaar, flexibel, koppelbare kleinschalige units - geen grote
kolossen/rigide bouw
b. Kampje: dorpshuis, winkels, horeca op BG, boven kleine woningen (geen dure woningen,
die hebben we al genoeg!), plek voor ontmoeting jong/oud/toeristen
c. Haventje: horeca, boven kleine woningen (geen dure woningen, die hebben we al
genoeg!), plek voor ontmoeting jong/oud/toeristen
d. Merendeels geeft aan maximaal 2, een enkeling maximaal 3
e. In klassieke oude stijl
f. Houd het open, luchtig... eerder minder dan meer
7. Duurzaamheid
a. Behoud groen, liever meer toevoegen
b. Duurzame materialen, hergebruik, overweeg renoveren en revitaliseren
c. Inzetten op duurzame energie, zon en wind, elektrische bootjes

