Enquête welstandbeleid Ouder-Amstel, met 19 vragen, als input ter vervanging Welstandnota uit
2003. Surf voor 4 januari 2021 naar: http://www.ouder-amstel.nl/enquetewelstand
1) Wat is uw leeftijd?
o 18 tot 30 jaar
o 30 tot 50 jaar
o 50 tot 65 jaar
o 65 jaar of ouder
2) Hoe lang woont u in Ouder-Amstel
o Mijn hele leven
o Langer dan 5 jaar
o Minder dan 5 jaar
o Niet
3) In welk deel van Ouder-Amstel woont u?
o Duivendrecht
o Ouderkerk aan de Amstel: historische dorpskern
o Ouderkerk aan de Amstel: woonwijk buiten het centrum
o Buitengebied
o Anders, namelijk
De gemeente beoordeelt bouwplannen aan ‘redelijke eisen van welstand’, zoals uitgewerkt in de
Welstandsnota Ouder-Amstel 2003. De gemeente heeft een onafhankelijke welstandscommissie die de
gemeente adviseert over ingediende omgevingsvergunningen die te maken hebben met (ver)bouwen.
4) Bent u bekend met de Welstandsnota van de gemeente Ouder-Amstel?
o Ja
o Nee
5) Heeft u de Welstandsnota wel eens geraadpleegd?
o Ja
o Nee
6) Wat is uw algehele indruk van de Welstandsnota? (meerdere antwoorden mogelijk)
o De nota is moeilijk te vinden
o De nota is makkelijk te vinden
o De nota is slecht leesbaar en onduidelijk
o De nota is goed leesbaar en duidelijk
o De regels in de nota zijn ingewikkeld
o De regels zijn eenvoudig en begrijpelijk
o De nota is nuttig en zinvol als je wilt (ver)bouwen
o Geen mening
7) Op welke wijze bent u in contact gekomen met het welstandsbeleid van de gemeente?
o Niet
o Als inwoner met een bouwplan
o Als ondernemer met een bouwplan
o Als architect/ bouwkundig tekenbureau
o Als andere professioneel betrokkene bij een bouwproject
o Anders
Het huidige welstandsbeleid gaat over het uiterlijk van bouwwerken of gebouwen.
Kunt u van de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hier wel of niet mee eens bent?
8) Ik vind het belangrijk dat de gemeente Ouder-Amstel aandacht heeft voor de inrichting van de openbare
ruimte.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Geen mening
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o
o

Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

9) De openbare ruimte is bepalend voor de identiteit en de aantrekkelijkheid van Ouder-Amstel.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Geen mening
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens
10) Als ik ga (ver)bouwen is het goed dat de gemeente mijn bouwplannen beoordeelt op het uiterlijk
(vormgeving, zoals architectuur, detaillering, materiaal- en kleurgebruik).
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Geen mening
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens
11) Mijn (over)buren hebben vrijheid om de stijl van (ver)bouwen wat betreft vorm, materiaalgebruik en kleur
zelf te bepalen.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Geen mening
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens
12)
Een bouwplan moet passen in het straatbeeld.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Geen mening
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens
13) Ik vind de welstandsregels in Ouder-Amstel te streng.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Geen mening
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens
14) Wilt u uw antwoord(en) op de stellingen nader toelichten?
< vrij invulveld >
Omgevingskwaliteit gaat over de beleving van een plek of omgeving. Het gaat dan naast het uiterlijk van
gebouwen ook over stedenbouw, de inrichting van de openbare ruimte, het erfgoed, het landschap en het
natuurschoon.
15) In welke gebieden in Ouder-Amstel denkt u dat aandacht voor het behoud of verbeteren van de
omgevingskwaliteit (waaronder het uiterlijk van bouwwerken) nodig is? (aanvinken, meerdere antwoorden
mogelijk)
o Historische dorpskernen van Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht
o Woonwijken tot ca. 1965 (A)
o Woonwijken vanaf ca. 1965 (B)
o Nieuw te ontwikkelen woonwijken
o Nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen
o Nieuw te ontwikkelen woon-/ werkgebieden, zoals Werkstad OverAmstel
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o
o
o
o
o
o
o
o

Bestaande bedrijventerreinen en kantoorgebieden
De Amstelscheg
De Ronde Hoep
Overige gebieden in het buitengebied
Sport- en recreatiegebieden
Overal
Nergens
Anders, namelijk

16) Kunt u van de volgende gebieden aangeven of de gemeente Ouder-Amstel wat u betreft strenger of
minder streng moet reguleren?
Minder
Het huidige
Strenger Weet ik niet
streng
beleid voldoet
Openbare ruimte, als straten en pleinen
Erfgoed, historische gebouwen en plekken
Openbaar groen, bomen, parken en
plantsoenen
Natuurschoon en landschap in buitengebied
Kleine bouwplannen als dakkapellen en
uitbouwen
Duurzame maatregelen als zonnepanelen en
windmolens
17) Kunt u aangeven welke stelling uw standpunt het beste weergeeft. Één antwoord mogelijk.
o Een goede omgevingskwaliteit is een zaak van mensen en direct omwonenden zelf, de gemeente
hoeft zich daar niet mee bezig te houden.
o De gemeente moet zich alleen bemoeien met behoud van erfgoed, zoals monumenten.
o Het beleid dient te worden beperkt tot enkele kenmerkende gebieden.
o Zorg voor een goede omgevingskwaliteit is vooral nuttig in nieuwe ontwikkelgebieden (nieuwbouw).
o Het toezicht op omgevingskwaliteit is altijd en overal belangrijk.
18) Kunt u in eigen woorden beschrijven hoe u de rol van de gemeente ziet ten aanzien van de kwaliteit van de
omgeving?
< vrij invulveld >
19) Heeft u verder nog opmerkingen voor de gemeente Ouder-Amstel naar aanleiding van dit onderzoek?
< vrij invulveld >
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