
Commissie Ruimte 11 juni 2020,

Inspraak Mischa Simons

Geachte Commissieleden, wethouder en overige insprekende,

Mijn naam is Mischa Simons en ik woon op de Rondehoep oost 30A. Bijna mijn 
halve leven, meer dan 20 jaar, woon ik al in Ouderkerk en ben ik heel trots op 
ons mooie dorp en onze prettige leefomgeving, waar ik tot nu toe vele mooie 
herinneringen heb opgebouwd met mijn gezin en mijn vrienden.

Allereerst wil ik zeggen erg blij te zijn met de kansen die er zijn om het 
Gezellenhuis  te redden. Ik ben helemaal voor behoud van het Gezellenhuis 
met de authentieke maatschappelijke bestemming: betrokken, toegankelijk en 
kleine buurt activiteiten, met ondersteunende horeca. 

Dat is niet het plan wat nu op tafel ligt met 7 dagen in de week tot twaalf uur 
open, serveren van ontbijt, lunch en diner. Het originele huis heeft nooit een 
continue terras gehad, nooit deze openingstijden en zeker geen bierbrouwerij.

De oorspronkelijke gedachten was juist om de jongeren uit cafe te houden! 
Waarom dan een ambachtelijk grand cafe/restaurant van maken? 

Graag zou ik 4 punten met u bespreken:

 Vanuit mijn positie als omwonende
 De nadelen voor ons hele dorp
 De alternatieve plannen B die er zeker zijn 
 En mijn verzoek aan jullie als commissie

1. Allereerst vanuit mijn positie als omwonende:

“Not in my back yard” zult u wel denken, maar dat is niet helemaal terecht, er 
gebeurd veel rondom mijn woning zowel achter bij schoolweg, als straks op het 
schapenweide bij de parochietuin allemaal andere bestemmingen en bouwen 
van huizen en kantoren. Maar met het huidige plannen van het Gezellenhuis 
wordt mijn leefruimte en dat van mijn gezin echt groots aangetast. 

 Geluidsoverlast van terras, muziek, dronkenlui, dit kun je niet oplossen 
door goede isolatie.



Mijn kinderen gaan al om 20u naar bed en meeste bejaarden 
buurtbewoners ook

 Stankoverlast  door keuken en bier brouwen, welke ik door mijn asma 
veel last van zal hebben. Dit is serieus en geen geklaagd maar helaas mijn 
werkelijkheid.

Zelf heb ik ook leuke momenten beleefd bij de ijsclub en in Banque, maar ik 
roep op om dit niet te verwarren met het historische gebruik van het 
Gezellenhuis in dit woongebied. Een woongebied waar een bejaardenhuis, 
binnenkort Hospice, senioren woningen en twee gezinnen met jonge 
kinderen wonen heel dichtbij dit gebouw. 

2. De nadelen voor ons dorp:

Ik ben ook betrokken bij het Centrum plan en wat mij zeer verbaasde toen ik 
het KEK plan in het Gezellenhuis te zien kreeg: Waarom gaan we concurreren 
met ons dorpscentrum en halen we een van de sterkste Ouderkerkse merken 
uit het centrum en zetten dit in een woongebied? Het centrum waar we juist 
opzoek zijn naar levendigheid, kleinschalig, daar past een huiskamer 
restaurant, proeverij en de traditionele uitstraling van bier brouwen heel goed 
bij. De huiskamer van onze dorpskern aan een prachtig haventje met uitzicht 
over water of op het Kampje. 

Terug krijgen wat wij Ouderkerkers vroeger hadden gaat niet gebeuren met dit 
plan, laten we nieuwe herinneringen samen creëren op lokaties die daar 
geschikt voor zijn, in het centrum. 

3. De alternatieve plannen

Er zijn ook hele realistische alternatieve plannen die helemaal nog niet bekeken 
zijn die kunnen zorgen voor win win situatie waar alle belanghebbenden erg blij 
van kunnen worden. 

4. mijn verzoek aan jullie als commissie 

Ervaringen met bierbrouwen en groot horeca in woongebieden in Amstelveen 
met een soortgelijke situatie zijn erg negatief. En daar kunnen ze nu niet meer 
terug.



 Ik verzoek u daarom om de wethouder op te roepen om alternatieven 
bestemmingen te onderzoeken en niet in te stemmen met een 
bestemmingswijziging naar horeca in een woongebied. 

 Luister naar de alternatieve uitwerkings richtingen met maatschappelijk  
bestemming of maatschappelijke gemengd met kantoor. In beide 
plannen blijft de toegankelijkheid van Gezellenhuis  en dus de mooie 
herinneringen levend.

5. Ter afsluiting

Ik zal mijn gezondheid en prettige leefomgeving altijd blijven verdedigen,  dat is 
voor mij nog belangrijker dan het behoud van het gebouw. Maar ik hoop echt 
dat, dat niet hoeft en jullie als Commissie en de Raad inzien dat er ook andere 
bestemmingsplannen en uitwerkingsrichtingen realistisch en haalbaar zijn! 
Zonder de nadelen voor het dorp en de overlast van de omwonende.

Dank voor jullie aandacht 


