Hoofdpunten ‘Wat vindt u van het Centrum?’ – Startbijeenkomst 7 mei – Coproductie Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel
Ruimtelijk (verkeer, groen, wonen, water, etc)

Betekenis (erfgoed, cultuur, ontmoeting, etc)

Goed

Bouwvolume en bouwstijl
Kampje is prachtige ruimte
Grootte vh Kampje voor evenementen
Indeling centrum
Plein is parkeerplaats
Water biedt rust, sport en ontmoeting
Bankjes rondom boom voor Amstelkerk fijn en
mooi

Niet
goed

Te weinig groen, groenvoorziening slecht
Te weinig woonruimte voor jongeren en
starters en 70+
Mis bewoning aan het Kampje voor starters
Kampje is geen echt plein (rondom), geen mooi
dorpsplein en verzakt
Vm. Rabopand verloedert
Geen loopverbinding met horeca overkant
Geen wandelpromenade met zitjes langs water
Onduidelijke stoep Dorpsstraat
Plein is parkeerplaats
Geen parkeermogelijkheden voor werkers
Keienveld vol auto’s
Autoverkeer Kerkstraat en brug (gevaarlijk)
Veel autoverkeer (geeft onveilige situaties)
Verkeersafhandeling Korendragerstr/Kerkstr
Illegale langparkeerders
Wielrenners (snelheid)
Functie van het water te weinig benut

“ons dorp”
Uniek historisch karakter, pittoresk
Kampje is rijk aan historie
Beschermd dorpsgezicht
Plein als ontmoetingsruimte
Kerk als centrum van ontmoeting en bezinning
(rouw en trouw)
Dorpskern heeft sociale functie, de ziel van het
dorp
Feesten en dorpsfestiviteiten op en rond Kampje
goed en gezellig
Leefbaarheid voor bewoners
Niet levendig, te weinig terrasjes
Te weinig ruimte voor ontmoeting
Kampje niet gezellig (activiteiten ipv auto’s)
Gemeente doet te weinig aan propaganda rijke
culturele historie
Te weinig te beleven
Geschiedenis is niet zichtbaar
Mis plek voor de jeugd
Weinig kunst (beelden ed)
Mis muziektent

Ondernemerschap (winkelen, horeca,
toerisme, voorzieningen, etc)
Ruimte voor Kermis en evenementen
Poffertjeskraam met terras
Buurtsuper (dus niet groter)
Watersportvoorziening in centrum
(roeiclub)
Huidig terras bij brug geeft gezelligheid en
extra dimensie
Horeca aan Kampje (Banq)
Museum
Beperkte ligplaatsen haventje

Te weinig kleinschalige lokale winkels
Toenemende leegstand en verloedering
Bijna geen toeristen
Geen horeca aan haventje/Amstel
Weinig terrasfunctie stukje Kerkstr
Mis cultuurcentrum (bibliotheek,
muziekschool)
Geen uitgaansmogelijkheid voor jeugd, nix
Weinig schepen en horeca aan haventje
Mis klein hotel

