
Gemeente West Betuwe  

Kuipershof 2,  
4191KH  Geldermalsen  

  

Geldermalsen, 27 Januari 2020  

LS,  

  

Op 18 december 2019 is vergunning gepubliceerd tot uitbreiding van het pand aan Tunnelweg 16.  
(no Nr. 304632)  

  

Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen een onconditionele uitbreiding om de volgende 

redenen:  

  

Het pand dient een commerciële activiteit die in een woonwijk wordt uitgeoefend, hetgeen op zich al 
ongewenst is. In het verleden hebben veel omwonenden al protest aangetekend tegen de vestiging 

in hun woonwijk. Helaas tevergeefs.  

  

Zonder de voorgenomen uitbreiding zien we nu reeds de gevolgen van de gestage uitbreiding van 

activiteiten van dit bedrijf.   

Auto’s van bezoekers en medewerkers worden in de stationsweg pal voor de deur van dit bedrijf 
geparkeerd, zonder inachtname van de geldende regels omtrent parkeren op de openbare weg en 

vaak ook zonder even naar een van de beschikbare parkeerplaatsen te rijden,   

Aan de voorzijde en even verderop zijn die voldoende beschikbaar, welgeteld 100 m van de ingang. 
Echter de voertuigen worden op straat en te dicht bij straathoeken geparkeerd. Daardoor moet 

verkeer dat de kruising nadert een steeds langer gedeelte op de linker weghelft rijden om bij het 
kruispunt te komen.  

  

Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties, speciaal wanneer de nabijgelegen school uitgaat. Het 

kruispunt ter plaatse is al zeer onoverzichtelijk vanwege het feit dat hier 5 wegen bij elkaar 

komen, met 2 aparte fietspaden terwijl het ook nog in een bocht gelegen is.  

Derhalve is het voor de verkeersveiligheid van groot belang dat het uitzicht vanuit de stationsweg vrij 
blijft.  

Door de uitbreiding is ook te verwachten dat op den duur auto’s in de Esdoornstraat en op de Zwarte 

Kamp geparkeerd gaan worden. Dit zijn pure woonwijken.  
  

Dit alles overziende vind ik dat de gemeente de vergunning pas mag verlenen onder voorwaarde dat 

bezoekers/medewerkers niet langer buiten de daarvoor bestemde parkeerzones mogen parkeren en 
een parkeerverbod op de weg instelt voor de stationsweg, Esdoornstraat en Zwarte Kamp ter hoogte 

van het bedrijf.  

  

Met Vriendelijke groet,  

  

            


