
Groot onderhoud of herinrichting: that’s the question 
Hoe en wanneer gaat Geerdinkhof op de schop? 
 
Sinds juni van dit jaar is er een commissie van negen Geerdinkhoffers die zich bezighoudt met de 
vraag hoe wij als bewoners invloed kunnen uitoefenen op het groot onderhoud dat de gemeente 
in de nabije toekomst in Geerdinkhof wil uitvoeren. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe ver gaan 
die plannen? De commissie treedt op namens het bestuur van de vereniging van huiseigenaren 
VVHGG. 
 
De plannen zijn nog officieus en verkeren dus in het stadium van ‘ambtelijke voorbereiding’. Vanuit 
de gemeente is er daarom nog geen aankondiging aan de bewoners gedaan. Als commissie hebben 
wij de gemeente niettemin verzocht alvast een tipje van haar sluier op te lichten. Dat gebeurde eind 
augustus in de vorm van een oriënterend overleg met de programma-manager Verkeer en Openbare 
Ruimte voor het stadsdeel Zuidoost.  
 
Uit dit gesprek maakten we op dat er wellicht naast groot onderhoud iets aan herinrichting zal 
kunnen worden gedaan. Het verschil is dat bij groot onderhoud in principe niets verandert, maar dat 
alles hersteld wordt dat niet meer in de oorspronkelijke staat verkeert: wegdek, riolering, eventueel 
groen. In de wandeling heet dat: ‘steentje eruit, steentje erin’. Bij herinrichting moet je denken aan 
meer ingrijpende zaken, zoals een andere afhandeling van verkeer, andere indeling van plantsoenen 
et cetera. Vanzelfsprekend vraagt dat om meer budget dan alleen groot onderhoud. In tijden van 
krappe overheidsfinanciën zullen geen al te grote ingrepen te verwachten zijn. 
 
Toekomstbestendigheid 
Als commissie zijn we ook benieuwd of de gemeente bij die komende operatie nog aanpassingen 
gaat doen op het gebied van toekomstbestendigheid. Als de straat toch opengaat, komt er dan 
meteen glasvezel? En hoe zit het met nieuwe netten voor aardgasloze verwarming? Wordt er 
rekening gehouden met de nieuwe klimaatinzichten? En hoeveel ruimte is er straks bij de 
inspraakrondes voor goede ideeën vanuit de bewoners? Op al deze vragen hebben we nog geen 
antwoord.  
 
In het gesprek met de programma-manager, die momenteel optreedt als voorlopig projectmanager 
voor het plan, bleek dat er nog geen behoefte is aan actieve inbreng van bewoners. Wij kijken 
daarom met argusogen of er niet al iets aan ons voorbijgaat waar we liever invloed op zouden willen 
hebben. Iedereen is welwillend, maar voor je het weet zijn de kaders bepaald en wordt de inspraak 
marginaal.  
 
Planning voorlopig: 2021 t/m 2024 
De voorlopige planning is gefaseerd van 2021 t/m 2024. Er heeft eind augustus ook een 
gemeentelijke ‘schouw’ van de onderhoudssituatie in Geerdinkhof plaatsgevonden. Als de conclusies 
uit deze schouw zijn getrokken ontvangen we een meer definitieve planning en fasering.  
 
Raadpleging bewoners door commissie 
Ondertussen willen wij niet stilzitten en gaan verder met ons te informeren: ten eerste met 
aanvullende vragen aan de programma-/projectmanager. En ten tweede met vragen aan u!  We 
willen graag van u als medebewoners horen of u ideeën heeft over zaken die anders moeten. Het 
gaat tenslotte om uw directe leefomgeving, waar u waarschijnlijk van alles van vindt. Als er 
voldoende respons op deze nog algemene vraag komt, dan kunnen we via een meer gerichte 
enquête nagaan hoe breed bepaalde wensen leven. Het is beter dat we daar al een goed beeld van 
hebben voordat de gemeentelijke inspraakmachinerie op gang komt. 



Dus hebt u een idee dat de inrichting van Geerdinkhof betreft en daarin een verbetering kan 
brengen? Laat het ons weten en mail aan: herinrichting@geerdinkhof.nl  
 
Commissie Herinrichting Geerdinkhof     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De commissie werd gevormd na een oproep in het Infobulletin van maart 2020 en treedt op namens 
het bestuur van de vereniging van huiseigenaren VVHGG. 
 
 

De commissie Herinrichting Geerdinkhof bestaat uit de volgende bewoners: 
Marijke Beek, nr 115 
Winde Evenhuis, nr 11 
Yolanda Grift, nr 206 
Henry Hooghiemstra nr 513 
Michèle Klare, nr 283 
Lammie Peters, nr 375 
Wouter van Rennes, nr 509 
Arjan van Ruyven, nr 286 
Corry Smit, nr 659  
Piet Hein van der Weijden, nr 545 


