
AFSLUITING OUDERKERK DREIGT 
MIDDENSTAND KAPOT TE MAKEN

U laat Ouderkerk toch niet kapot maken?
De Amstelbrug wordt vernieuwd. De voorbereidingen hiervoor starten in 2017 en de 
bouw zal zeker een jaar duren. Heel 2018 hebben we geen brug over de Amstel!
Ten tijde van de bouw van de nieuwe Amstelbrug heeft de provincie een noodbrug 
gepland en wordt Hoger Einde-Zuid afgesloten.
De capaciteit van deze noodbrug is beperkt en laat naast het openbaar vervoer, fietsers 
en voetgangers geen ruimte voor lokaal autoverkeer. 

Dit betekent dat ons dorp zo goed als onbereikbaar wordt en het voortbestaan van onze 
ondernemers, winkeliers en horeca bedreigd wordt. De leefbaarheid van ons dorp staat 
op het spel.

Vanuit Ouderkerk is een voorstel gedaan voor een extra pontonbrug voor voetgangers 
en fietsers om zo de capaciteit op de noodbrug te vergroten voor lokaal autoverkeer en 
Hoger Einde-Zuid moet open blijven. De provincie lijkt dit echter niet serieus te nemen en 
laat ons liever doodbloeden.

Steun ons en teken de petitie voor goede bereikbaarheid van onze ondernemers, winkels 
en horeca en een leefbaar Ouderkerk aan de Amstel.

Stichting bedrijf investering zone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel, het collectief van 
ondernemers,  winkeliers en horeca in Ouderkerk aan de Amstel.

JA! Ik steun de actie van de ondernemers en wil ook een leefbaar 
Ouderkerk aan de Amstel.

Naam ………………………………....................

Adres  ……………………………………………

Handtekening …………………………….......... 
U kunt dit formulier inleveren bij elke winkelier in Ouderkerk aan de Amstel

As. woensdag 20 april is er een inloopavond gepland over de bouw van de nieuwe 
Amstelbrug in het gemeentehuis Ouderkerk aan de Amstel van 17.00 tot 21.00 uur, waarbij 
ook de provincie aanwezig zal zijn.

Wij roepen iedereen op om hierbij aanwezig te zijn om onze stem 
te laten horen en de laatste kans te pakken om ons dorp niet 
kapot te laten maken.


