
11 juni 2020

Inspraak Joost Verhulst (bewoner Theresia)

Geachte Wethouders en commissieleden,

Mijn naam is Joost Verhulst en ik woon op Gezellenplein tegenover het 
Gezellenhuis.

Ik woon sinds 5 jaar in Ouderkerk en ben naar Ouderkerk verhuisd om het 
kleinschalige en authentieke  dorpskarakter en om de drukte van de grote stad te 
ontvluchten.

Twee weken geleden las ik in de lokale krant over de plannen tot restauratie van 
het Gezellenhuis en het plan om er een horeca te vestigen. Daarna ben ik pas op 
26 mei door wethouder en Stadsherstel samen met de families wonende op 
Rondehoep oost 30 & 30A, geïnformeerd over de daadwerkelijke grootse plannen 
van KEK.

Ik ben erg blij dat Het gezellenhuis weer in originele stijl kan worden hersteld 
maar maak bezwaar tegen de voorgestelde nieuwe horeca bestemming midden in 
onze woonomgeving.

o Op dit moment zijn er vaak al parkeer problemen voor mij, vaak 
worden parkeer plekken door medewerkers van het 
verzorgingstehuis of bezoekers van de fysiotherapeut ingenomen. 

o Het plan om een locatie te openen waar feesten en partijen kunnen 
worden gehouden tot wel 200 personen zal tot een enorme 
verkeerstoename leiden en een groot parkeer infarct leiden met 
auto’s op stoepen en op plaatsen waar het niet is toegestaan.

o De plannen om 7 dagen per week activiteiten te doen met 
openingstijden tot 24:00 ‘s nachts en met een terras aan onze zijde 
tot 22:00 uur zal leiden tot een lawaai overlast voor de huidige 
bewoners. Ik verwacht zelf dat rokers gewoon buiten zullen blijven 
staan na 22:00 uur om een biertje te drinken en te kletsen.



o De plannen om een productie faciliteit voor het brouwen van bier in 
een woonomgeving toe te staan met toename van stank overlast van 
brouwen. 

Ik ben absoluut voor het behoud van het Gezellenhuis maar verwacht juist 
kleinschalige, sociale activiteiten die beter passen in onze woonomgeving


