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Geacht college, beste raadsleden. 

Na lange tijd stilte in dit dossier Gerdina’s hof, mede door het in 2018 plaatsen van de betonnen 
belemmeringen, lijkt er bestuurlijk nagedacht te worden voor een nieuwe (semi?)permanente oplossing 
herinrichting en/of hergebruik van dit gedeelte openbare ruimte Gerdina’s hof. 
Terzijde, maar mogelijk dat dit ook samenhangt dan wel geïnitieerd wordt door de voorliggende plannen; 
“harmonisatie en actualisatie bedrijventerreinenbeleid” , GZDGWB RV2021/ 069 West Betuwe.  

In deze brief vraag ondergetekende wederom uw aandacht namens de bewoners Lange Akker voor dit 
dossier. 

Het betreft het gedeelte Gerdina’s hof gelegen ten westen van de zendmast, ter hoogte van de gemeentelijke 
groenstrook, is de groene scheiding met de daartegenover(hemelsbreed op globaal op 50 meter) gelegen 
woonhuizen Lange Akker in Geldermalsen.(zie ook bijlages situatie). 

Na de herinrichting(revitalisering) van dit gedeelte Gerdina’s hof ooit in 2013 ontstond veelvuldig en hinderlijk 
geluidoverlast van langdurig vrachtwagen parkeren en hangjongeren. 
Hier is toenmalig meerdere keren, ook vooraf, voor gewaarschuwd bij een inloopavond en in brieven naar het 
college en raad Geldermalsen, echter zonder succes. 
Na veelvuldig klagen, handhavingsproblemen en onvoldoende en/of ontbrekende regelgeving(APV), heeft het 
e.e.a. eind 2018 geleid tot een tijdelijke oplossing middels het plaatsen van betonnen barrières.
Sindsdien is daarmee de overlast grotendeels verdwenen en is er sprake van nu 3 jaar bestaande status quo.

Kort geleden is dit terrein eindelijk ook formeel niet meer aangemerkt als (tijdelijke)parkeervoorziening grote 
voertuigen.(zie West Betuwe besluit nr. 149327 van 14052021).  
Terzijde, mogelijk ook van belang voor de oriënterende inventarisatie en/of ontwikkeling van plannen door het 
college, lijkt het direct aangelegen gebouw Gerdina’s hof 15-17, tot op heden in gebruik bij de woongroep 
Siloah, beschikbaar te komen en aangeboden als commerciële kantoorruimte. 

Onlangs, na een afspraak en een informele bijeenkomst met wethouders met mij als contactpersoon namens 
bewoners op deze locatie, lijkt het er nu op dat er een bestuurlijke inventarisatie is gestart om deze status quo 
opnieuw te bezien.  

Daar nu nog nagedacht wordt over de mogelijke opties voor herinrichting/-gebruik van dit gedeelte Gerdina’s 
hof, willen de betrokken bewoners u herinneren en bij deze nogmaals wijzen op de in verleden gemaakte 
afspraken aangaande dit dossier Gerdina’s hof.(brieven in bijlage). 

Bewoners niet opnieuw ‘verrast’ en niet gehoord te worden bij plannen die mogelijk weer de 24/7 
leefomgeving aantasten van dit op 50 meter gelegen gedeelte van Gerdina’s hof. 



Bij deze dus de oproep bij voorbereiding en plannen ook de bewoners referte tijdig te betrekken(iets met 
bewoners participatie) en niet zoals blijkbaar tegenwoordig politiek gebruikelijk is; “u mag kiezen tussen plan A 
of B”.  

Altijd bereid tot nadere uitleg en toelichting aangaande. 

Namens bewoners Lange Akker. 
Bewoner/contactpersoon  

Bijlages 7 

- 2 brieven gemeente
- 1 brief bewoners
- 3 overzicht/situatie


