Impressie startbijeenkomst 7 mei
De Coproductie Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel is begonnen!
Samen gaan we op zoek naar de gedeelde ambities voor het Centrumplan van Ouderkerk aan de Amstel.
Op dinsdag 7 mei hebben we daarvoor met een kleine 100 man de eerste stap gezet. We hebben kennis
gemaakt en samen nagedacht over hoe we het proces gaan vormgeven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat
iedereen kan meedenken? Welke vormen van participatie zetten we in?

De aanwezigen hebben de volgende aandachtspunten meegegeven:













Hoe zorgen we dat B&W achter het resultaat staan? Zorg dat we ze tijdig betrekken.
We moeten het gevoel achter de woorden boven tafel krijgen.
Beginnen we echt bij nul?
Macht van de getallen: we moeten zo veel mogelijk mensen mee laten doen.
Ieder is gelijkwaardig, een achterban vertegenwoordigen biedt geen belangrijkere stem.
Een werkgroep gaat het proces vormgeven. Maximaal 20 mensen houdt het werkbaar. Bij over
inschrijving maken we een selectie op basis van vertegenwoordiging, leeftijd, man/vrouw en bewoner
binnen en buiten het centrum.
Het plangebied is een kader. Uiteraard hebben ambities ook betrekking op de omgeving. Als in het
proces andere begrenzing nodig blijkt, zal het college de raad informeren. Dat geldt ook voor het kader
van financiële neutraliteit.
Wat is al besloten, wat ligt vast? Er zijn juridische kaders, zoals het Beschermd dorpsgezicht in het
centrum. Andere zaken zijn geen harde kaders maar beleidsambities, zoals de ambitie van de gemeente
om toerisme en recreatie te versterken.
Kansen om rekening mee te houden zijn de aanpak van de waterkering en verplaatsen van de brug.

In de Amstelstroom hebben de aanwezigen aangegeven welke vormen van participatie wel en niet werken
in Ouderkerk en wie we niet mogen vergeten. Ook is een eerste beeld gegeven van wat men wel en niet
goed vindt aan het huidige centrum. Met deze informatie gaat de werkgroep op 20 mei aan de slag.

