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Goedenavond,

Mij naam is Jeroen Evers, ik woon op de Achterdijk t.o. de Urbanuskerk en wil graag van de 
gelegenheid gebruik maken om in te spreken ivm de nieuwe plannen mbt het Gezellenhuis.

Ook ik ben verheugd dat een monument behouden blijft maar verbaas me over een aantal 
zaken en ben ook erg bezorgd, ondanks de jubelstemming en alle positieve geluiden in ons 
mooie dorp.

Allereerst verbaast het mij dat het zolang heeft moeten duren, aangezien iedereen heeft 
kunnen zien hoe het Gezellenhuis de afgelopen jaren verpauperde…en ook omdat er al 
jarenlang kritische vragen over gesteld werden….hopelijk is dit een les voor de toekomst!

Verder ben ik erg verbaasd om in diverse publicaties te moeten lezen dat het Gezellenhuis 
zijn oorspronkelijke bestemming terugkrijgt, nl. Horeca.
Voor zover ik weet is dat nooit de bestemming geweest maar wellicht komt hier meer 
duidelijkheid over…in ieder geval is dit iets waar ik me zorgen over maak, gezien de 
auto-aantrekkende werking hiervan.

Mijn bezorgheid hierover is groot. In de 21 jaar dat ik hier woon zijn er een aantal dingen 
drastisch veranderd in Ouderkerk. Het meest opvallende voor mij is de verkeers- en 
parkeerdrukte in het gebied ten zuiden van de Kerkbrug,  de Achterdijk en de Ronde Hoep 
Oost.

Er is al vaak gesproken over deze brug, moeten we gaan afsluiten, éénrichtingsverkeer 
maken etc. maar gezien de soms absurde situaties op mooie zomerse dagen is hiervoor nog 
steeds geen oplossing bedacht. 

Het parkeren op de Achterdijk en Ronde Hoep Oost wordt ook steeds problematischer zo 
niet dramatisch.
 Als straks de Oude Smidse en de Urbanuskerk weer normaal gaan functioneren is er amper 
nog plek voor bewoners en/of bezoekers. Een extra horecagelegenheid 100 meter verderop 
zal dit alleen maar verslechteren. 

De realiteit is nu eenmaal dat mensen de auto vaak gebruiken om naar school te gaan, de 
sportschool, een restaurant, de kroeg of de kerk .

Ik heb hier ook geen pasklare oplossing voor, maar betaald parkeren of een systeem voor 
vergunningshouders is bijna onvermijdelijk…iets waar de bewoners niet om gevraagd 
hebben en zeker niet op zitten te wachten.

Hopelijk is de toenemende verkeers- en parkeerdruk een van de belangrijkste 
aandachtspunten bij de ontwikkeling van een nieuw Gezellenhuis en later ook de 
nieuwbouw rondom de kerk.



Zelf heb ik vroeger in een klein Brabants dorp gewoond waar een bierbrouwerij stond. ….. 
dat wens ik niemand toe…wonen in de buurt van een bierbrouwer. Mijns inziens een 
activiteit die op een industrieterrein thuis hoort, niet naast woningen!


