
Hoe anders gaat de openbare 
ruimte Zonnehof eruit zien! In-
woners zijn nog steeds NIET blij 
op de wijze waarop TE WEINIG  
inspraak is geweest over de 
volbebouwing.  

De door de gemeente door-
gedrukte vernieuwing en het 
niet investeren in draagvlak 
nadert zijn einde en laat zien 
hoe de buitenruimte aange-
pakt wordt.  

Bij elk van de vier flats en twee 
parkeergarages is dat goed te 
zien. Zelfs zwartkijkers zullen 
constateren dat de wijk een 
frisse en open metamorfose 
aan het ondergaan is en niet 
meer te vergelijken is met een 
verwaarloosde parktuin een 
jaar of wat geleden.  
Opvallend zijn nieuwe doorkijk-
jes en zonder te overdrijven de 
vergezichten. Kijkend vanaf de 
oude voetgangersbrug over de 
Kloostersingel aan de Bego-
niastraat, of vanaf de Satelliet-

baan, de Telstarweg, de Astro-
nautenweg nabij de flats Mer-
curius en Neptunus al deze ge-
zichtspunten laten een Zonne-
hof zien dat uitnodigt om er 
eens rond te wandelen en echt 
te kijken.  
Nieuwbouw in Zonnehof lijkt in 
evenwicht te zijn met de flats 
Saturnus en Jupiter. Dat is heel 
verrassend want voor de vast-
houdende actieve omwonen-
den was het niet altijd eenvou-
dig om 1. aan tafel te komen 
en 2. technische plantekenin-
gen te vertalen naar de nu bij-
na gerealiseerde uitwerkingen.  
Af en toe is het bij de aanpak 
van de buitenruimte wel even 
flink schrikken geweest zoals bij 
de recente onverwachte bo-
menkap. Temeer omdat dat de 
bomen al horizontaal lagen, 
zonder enige voorafgaande 
aankondiging per bewoners-
brief, in het Weekblad of bij 
Drechtje. 
Daar staat tegenover dat er nu 
veel, heel veel meer licht in de 

beneden verdiepingen van de 
flats Saturnus en Jupiter bin-
nenkomt.  

Natuurlijk wil iedere bewoner in 
Zonnehof nu ook graag weten 
hoe de open buitenruimte tus-
sen de nieuwbouw en de flats 
ingevuld wordt. Daarover mag 
best heel snel informatie naar 
de bewoners komen. Bij deze 
een oproep aan gemeente om 
dat op korte termijn te doen! 

Gemeente neem dan ook de 
omzoming van gras/bloei en 
speelplekken mee. De huidige 
afzetting is heel begrijpelijk 
maar omdat de kwaliteit wel 
heel erg mager afsteekt tegen 
wat in het Zonnehof al gedaan 
is en nog komen gaat, mag dit 
heroverwegen worden. Deze 
keer graag mét nog meer in-
breng van de inwoners!   

De volgende Drechtje is zater-
dag 2 november a.s. 

Zonnehof bomenkap en volbebouwing anders bekeken…  
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

Impressietekening Zonne-
hof. Bron ‘Klik op huren in 
Zonnehof

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
https://hureninparkzonnehof.nl/fotos/
https://hureninparkzonnehof.nl/fotos/
https://hureninparkzonnehof.nl/fotos/
https://hureninparkzonnehof.nl/fotos/
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje


Wat gaat goed?: 
 
Licht in de duisternis 
Kern Duivendrecht heeft weer overal openbaar 
licht! 

Wat kan beter? 
  
Openbare voor- of nascheiding?  
Met veel tamtam nieuwe prullenbakken intro-
duceren om zo beter afval te scheiden?
Maar op 27 september jl. ziet het er bij de prul-
lenbak voor de draaideur van het gemeente-
huis zó uit. 

Voor- of nascheiding voor inwoners? 
Met veel tamtam kliko’s introduceren. In Dui-
vendrecht zijn bij nader inzien mensen die ver-
gaten te weigeren. Inmiddels zijn 55 kliko’s weer 
bij de Werf ingeleverd. Tijdens de ophaaldag 
moeten de   kliko's netjes bij elkaar staan. Vaak 
staat er maar zielig géén één en het witte par-
keerverbod wordt onwetend genegeerd. Ge-
meente heeft dit niet gecommuniceerd met 
inwoners en dat is VREEMD!    

Wat is wijsheid over voor- of nascheiding? 
Na het zien van de documentaire van Nieuws-
licht ‘Heeft het zin om zelf afval te scheiden of  
kan een machine in een fabriek dit veel beter?’ 
klik hier (25 min.) of het gelijkluidende artikel van 
programmamaker Van den Brink in het AD klik 
hier blijft bij Drechtje één ding hangen. Noch de 
geleerden noch de publieke opinie is er uit. Er is 
wat te zeggen voor voorscheiding (waar onze 
gemeente voor GFT met SUPER GROTE kliko’s op 
inzet) maar ook voor nascheiding (wat onze 
gemeente voor PMD wil afschaffen). Rara… 
Ofwel beste gemeente, bij de huidige onduide-
lijkheid wat wijsheid is, neem als college hierin 
GEEN aan inwoners enkelzijdig opgelegde be-
slissingen en luister/inventariseer, voor het 
draagvlak van te nemen maatregelen naar de 
STEM van de inwoners en start een meebeslis-
send participatietraject op!   

Handtekeningen in ontvangst genomen! 
De handtekeningenactie tegen de bomenkap 
A9 heeft 3094 handtekeningen opgeleverd zo-
wel in Duivendrecht als Ouderkerk. Iedereen 
was trots dat Duivendrecht en Ouderkerk zo sa-
men optrekken.  
Er was veel discussie over bijvoorbeeld dat ben-
zinestation waarvoor de bomen moeten wijken: 
een achterhaald plan uit 2007 en een staaltje 
van ouderwets denken. Omgerekend heeft 1/3 
deel van onze gemeente getekend tegen de 
bomenkap en komst van het benzinestation! 
Een soort van referendum was gaande, waarbij 
de inwoners een goed gevoel van participatie  
hadden. De handtekeningen zouden afgelopen 
woensdag plechtig overhandigd worden aan 
de burgemeester en wethouder Rineke Korrel. 
Het college besloot dinsdag jl. dat handteke-
ningen maar aan de receptie afgeleverd 
moesten worden. Dat stuitte op protest! Radio 
Noord-Holland pikte dit meteen op als nieuws. 
Gelukkig kwam het toen nog goed zodat bur-
gemeester en wethouder in de publiekshal van 
het gemeentehuis alsnog de handtekeningen in 
ontvangst namen, uiteraard vergezeld van korte 
speeches over en weer. 
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Drechtje nieuwsflits
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