Van: jhuybregts@yahoo.com <messages@mett.nl>
Verzonden: zaterdag 21 september 2019 12:52
Onderwerp: Update: Een interessante pagina voor je...

Je hebt een update

Anoniem heeft vanuit Samen maken we Ouder-Amstel een link met je gedeeld.

Bericht:
Gisteren waren wij even op de bijeenkomst over het Kampje. Op de terugweg sprak
ik met mijn collega en kregen we een idee hoe je deze unieke plek zou kunnen
ontwikkelen. De afmeting van het totale terrein, incl het gedeelte op het gras waar de
poffertjeskraam staat, voelt veel te groot en daardoor moeilijk gezellig en blijvend
relevant te maken. Alles wat je er zou gaan bouwen aan de zuidzijde doet al snel
afbreuk aan het beeld van de prachtige geveltjes aan de noordzijde. Het voelt ook
totaal niet aan als plein of ontmoetingsplaats, terwijl het zeker de kwaliteit heeft om
een echt dorpsplein te worden. Het leent zich thans eigenlijk alleen voor parkeren, en
verder voelt het eerder als "Het parkeerplein aan het einde van het dorp", en is het
aan de zuidzijde niet afgebakend. Wel kent het dorp een zeker parkeerprobleem, te
weinig parkeerplekken, en is er (naar ons idee) niet echt een noodzaak om een grote
Jumbo-supermarkt neer te zetten. An zich heeft Ouderkerk een prima aanbod aan
winkels, en heeft het al een supermarkt. Zelf ben ik een groot voorstander om
Ouderkerk in de markt te zetten als authentiek dorp, en daar toeristen uit Amsterdam
naar toe te lokken, uiteraard met een elektrische boot of met de fiets, uitdrukkelijk
niet met auto's en bussen ed. Onze pitch voor wat betreft Het Kampje is eigenlijk
simpel: maak een grote parkeerkelder onder het plein en maak van het grasveld aan
de zuidzijde een vijver en plaats daarin een grote muziekkiosk, als zijnde "de
ontmoetingsplek van Ouderkerk". Een muziekkiosk is ook prachtige plek ook om de
gemeenschap toe te spreken en te huldigen, en ook om mooie culturele
evenementen te organiseren. En het grote voordeel is dat je er dan droog kunt zitten
zonder dat je iets "hoeft te bestellen"., en deze oplossing kost ook geen vermogen
om te bouwen. De richting die dit zou kunnen uitgaan is de muziekkiosk in het
Vondelpark; ik vond deze foto.
https://www.tripadvisor.com.pe/LocationPhotoDirectLink-g188590-d189384i79401063-Vondelpark-Amsterdam_North_Holland_Province.html En verder, naast
een strikt parkeerverbod op het Kampje zelf, vooral niets aan doen. Succes!
https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/centrumplan+ouderkerk/1428266.aspx

Je ontvangt deze update omdat er een link met je is gedeeld op Samen maken we Ouder-Amstel

