Beste Heer/Mevrouw,

Graag wil ik een andere kijk op het Centrumplan geven.

Het Centrum is het kloppend hart van Ouderkerk.
Het plein wordt gebruikt voor diverse activiteiten waaronder concerten,
avondvierdaagse e.d.
Het mooie aan Ouderkerk is dat het een mooi pittoresk dorp is. Het zou mooi zijn als
wij dat kunnen behouden.
In de tekeningen is heel erg hoekig en in de lengte gedacht. Jammer genoeg niet in
het rond.
Mijn idee:
Het Gemeentehuis komt op de plek waar nu de Banq is. Er komt geen Plus op de
plek die jullie nu hebben aangegeven,
maar op de plaats van het Gemeentehuis nu. Bovenop de Plus komen
appartementen. De buitenkant van het Gemeentehuis kan dus gewoon blijven zoals
het is. Maar vanbinnen komt er op de begane grond een Plus, daaronder een
parkeergarage en bovenop de plus de appartementen. Wat ook kan is dat de Plus
komt op het industrieterrein. Zie voorbeeld Abcoude, het centrum is authentiek
gebleven, de Plus staat vrij iets verderop.
Geen appartementen bouw in het centrum, het is veel te rechthoekig en hoog. Het
plein wordt daardoor donker. We moeten niet de ideeën van Duivendrecht
overnemen,
waar mensen nu nog steeds klagen over de donkere, zakelijke oplossing van het
centrum.
Laten wij denken in een ronde vorm met het Gemeentehuis in het midden op de plek
van de Banq met een bordes. Super leuk voor bruiloften. Daaromheen
eetgelegenheden en winkeltjes.
Wij missen een Hema, een antiekwinkel, een conditorei waar je lekker kunt zitten,
een cadeauwinkel en een viswinkel ipv die viswagens.
Parkeren wordt ondergronds, onder het Gemeentehuis nu.
Wat ook kan is de Plus op de plek van de Sprey en de winkel ernaast die nu
leegstaat. (De Sprey komt elders in de straat in een leeg pand) Daar appartementen
op die uitkijken op de bejaardenwoningen.

Laat het Centrum het kloppend hart van Ouderkerk blijven, waar iedereen elkaar kan
ontmoeten.
Appartementen op die plek zijn totaal misplaatst.

Ik hoop dat u deze ideeën meeneemt in uw Centrumplan.

Hartelijke groeten,
Susanne Brussee
BABS gemeente Ouder-Amstel

