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Gemeenteraad stemt in met
plan voor Amstelplein
Op 2 november besprak de gemeenteraad een nieuw plan voor het dorpshart van
Uithoorn: Dorpsstraat, Prinses Irenelaan, Raadhuisstraat, Koningin Máximalaan en
Amstelplein. Het plan is op 2 november jl. door de meerderheid van de
gemeenteraad vastgesteld. Wel heeft de gemeenteraad een belangrijke wijziging
aangebracht.

De gemeenteraad heeft besloten dat

Het nu vastgestelde plan en de verkeersstructuur

tweerichtingsverkeer door het centrum van Uithoorn

moeten verder uitgewerkt worden. Hiervoor wordt een

mogelijk blijft. Het uitgangspunt om vracht- en

plan van aanpak gemaakt waarin beschreven wordt

landbouwverkeer te weren blijft van kracht. Het

welke deelprojecten er straks zijn en op welke manier

college had eerder voorgesteld om eenrichtingverkeer

we de ondernemers, bewoners en pandeigenaren

in te stellen. Vrachtverkeer voor bevoorrading kan het

daarbij willen betrekken. Het gaat daarbij om

centrum van Uithoorn bereiken via de Zijdelweg en de

nieuwbouw van woningen en winkels én om de

Koningin Máximalaan.

inrichting van de straten en pleinen. In een volgende
nieuwsbrief zullen wij daar op ingaan.
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Beschrijving van het plan
Afgelopen voorjaar heeft het college van
burgemeester en wethouders een notitie
gemaakt met een aantal varianten voor het
centrum. Daarbij gaf het college aan zelf de
voorkeur te hebben voor de variant
Dorpshart aan de Amstel. Dit is het plan dat
nu door de gemeenteraad is vastgesteld.
Hieronder beschrijven wij in het kort het
plan nogmaals. Een uitgebreide beschrijving
staat op www.uithoorn.nl/Amstelplein
Er komt een supermarkt (discounter) op de
hoek van de Thamerlaan en de Prinses
Irenelaan. Naar het zich nu laat aanzien
wordt dit de Aldi die verhuist van de huidige
(tijdelijke) locatie bij het Connexxion terrein
(Kootpark-Oost). Dit gebied is een
toekomstige woningbouwlocatie. De klanten
voor de nieuwe supermarkt parkeren op het
grote parkeerterrein op het binnenterrein
waar ook andere bezoekers welkom zijn.
Op de supermarkt komen appartementen.

Het ‘gat’ in de Dorpsstraat (de huidige
Koningin Máximalaan) wordt zo klein
mogelijk met aan weerszijden een aantal
woon/winkelpandjes.
Op het Amstelplein, tegenover het
gemeentehuis, komt een aantal woningen
met de mogelijkheid voor dienstverlening of
detailhandel op de begane grond. Deze
bebouwing heeft als doel het huidige plein
beter vorm te geven waardoor er meer
beschutting en een prettigere ruimte
ontstaan.

Woningen aan de Prinses Irenelaan en
uitbreiding van het Oranjepark
Door een goede oversteek over de Laan
van Meerwijk is het vernieuwde, nieuwe
groene plein aan het Zijdelmeer goed
bereikbaar. Dit nieuwe groene plein aan het
water versterkt het groene karakter van het
dorpshart, evenals de uitbreiding van het
Oranjepark ter hoogte van de Prinses
Irenelaan.
Supermarkt en woningen op de hoek van de
Thamerlaan
Langs de Thamerlaan wordt de supermarkt
deels afgeschermd door stadswoningen die
een voordeur aan de straat hebben en een
zonnig terras op het dak van de supermarkt.
Langs de Prinses Irenelaan komen
eengezinswoningen met de mogelijkheid
van een kleine winkelruimte op de begane
grond of een ruimte voor werken aan huis.
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