
Er was eens een plan Park 
Zonnehof. Nieuwe en betaal-
bare huisvesting werd be-
loofd. De inwoners van Dui-
vendrecht waren oprecht blij.  

Toen niet veel later prachtige 
brochures van ontwikkelaar/
bouwer De Nijs verschenen, 
maakte dat met geen pen te 
beschrijven enthousiasme los. 
De inhoud van de informa-
tieboekjes sloot namelijk 
naadloos aan op 'Woonvisie 
Ouder-Amstel 2016’. In dit de 
beleidsvoornemen van onze 
gemeente staan goed en 
betaalbaar wonen voorop. 

Vrij spel voor de ontwikkelaar 
De gemeenteraad ging uit 
de bol en gaf het college 
alle ruimte te (onder)hande-
len. De nog tegenstribbelen-
de Vrienden van Duivend-
recht vonden Park Zonnehof 
een onverantwoord uit de 

hand lopend sprookje. Echter 
bouwer De Nijs trok aan het 
langste eind en ging bou-
wen.  

Loze beloften 
Na oplevering van Park Zon-
nehof bleken alle huurbelof-
ten plotseling waardeloos.  
En door de dure huren staat 
nog steeds de helft van de 
woningen leeg. Bovendien 
bleken de kosten van Park 
Zonnehof voor onze ge-
meente veel hoger dan de 
inkomsten. Alleen in de jaar-
rekening stond dat er 'iets' 
niet klopt(e) en om dat te 
verdoezelen was er aan de 
geldknoppen gedraaid. 

Is ervan geleerd? 
Dat nooit meer dacht me-
nigeen! Echter sinds mei ’20 
ligt op de bureaus van het 
gemeentehuis een concept 
woondocument betreffende 

een stuk grond omgeven 
door Jupiter/Neptunus, A10, 
Spoor en Van der Madeweg.  
Ofwel Entrada. Het docu-
ment heeft verrassend veel 
overeenkomsten met de in-
houd van de brochures van 
De Nijs. In het concept 
woondocument staat dat 
het de bedoeling is rond de 
duizend woningen op deze 
locatie te realiseren want de 
woningnood is groot. Er staan 
toelichtende schetsen, teke-
ningen en foto's in. Ook valt 
op dat de tekst in het docu-
ment sprookjesachtige ver-
beeldingen en vergezichten 
behandelt welke ver over the 
top gaan. En, het zal jullie als 
lezer niet verassen, onze ge-
meente lijkt weer bewust 
mee te willen werken aan de 
realisering van het voorlig-
gende bouwsprookje.
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!
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Evaluatieonderzoek? 
Duivendrechters hebben het 
gelijk volledig aan hun zijde 
als zij van de politiek nu wel 
eens willen horen hoe het 
toch zover is gekomen met 
Park Zonnehof. En waarom  
het dezelfde kant lijkt op te 
gaan met de herontwikkeling 
van Entrada. 

Een evaluatieonderzoek Park 
Zonnehof, van idee tot en 
met uitwerking en de gevol-
gen voor woningzoekenden, 
is meer dan welkom.  
 
Beste gemeente pak je deze 
handschoen op? 

Het Drechtje team gaat op 
vakantie. Volgende Drechtje 
is zaterdag 5 sept. 2020. 

Wat gaat goed?: 

Een tasje boeken… 
Niet alle oudere mensen le-
zen even graag een e-book, 
hebben zelf nog een kast vol 
ongelezen boeken of kunnen 
naar een web- of boekwin-
kel.  Daarom was het een te 
prijzen initiatief, toen  de bi-
bliotheken sloten vanwege 
het coronavirus, om  boeken 
te bezorgen bij ouderen, die 
verstoken waren van lees-
voer. 

De OBA-medewerkster, die 
zich met collega’s vrijwillig 
aangemeld had, belde le-
den van de bibliotheek van 
67 jaar of ouder waren en 
die normaal veel boeken 
komen lenen, op én bood 
aan om vijf boeken thuis te 
bezorgen. Een nieuwe en tij-
delijke service van de OBA.  
Aan de hand van  leeslijst 
stelden de medewerkers met 
zorg een pakket van vijf ro-
mans samen. Na vier weken 
kon je kiezen het ‘verras-
singspakket’ lenen of op-
nieuw een  pakket te laten 
bezorgen op de stoep voor 
de deur.  

De boeken werden allemaal 
gedesinfecteerd en hygië-
nisch verpakt per fiets thuis-
bezorgd door OBA-mede-
werkers (dankjewel, José!) en 
studenten van de Hoge-
school van Amsterdam. Boe-
ken die eerder waren ge-
leend werden ingenomen en 
gingen bij de bibliotheek te-
rug in de kast. Maar niet 
voordat ze in quarantaine 
zijn geweest.  
Voor de oudere mensen 
waar Diemen en Ouderkerk 
te ver weg is: Op naar de 
1,5-meter-bieb per 1 juli a.s. 
in het Dorpshuis van Dui-
vendrecht! 

Wat kan beter?: 

Naamloze bruggen? 
Hebben de Duivendrechtse 
Bruggetjes wel een naam? 
Hoe gaat de nieuwe brug bij 
de Kloostersingel heten? Hoe 
gaan we die andere 2 noe-
men, nu we toch bezig zijn? 
De nieuwe brug is de verbin-
ding tussen de Sterrenbuurt 
en het Dorpsplein. 

Onder enkele suggesties en  
dan meteen ook voor de 
flankerende stenen bruggen: 

• Sterrenbrug 
• Orionbrug 
• Marsbrug 
• Lunabrug 
• Plutobrug 
• Milkywaybrug 
• Melkwegbrug 

of, wat denken jullie van: 
• Zuiderkruisbrug 
• Poolsterbrug 
• Noorderlichtbrug 

of, in verbinding met Dorps-
plein…  

• Dorpsbrug 
• Duivendrechtse Dorps-

brug 
• ..?... 

Wie nog meer suggesties 
heeft, mag het zeggen of 
mailen. De mooiste 3 namen 
leggen we aan ons gemeen-
tebestuur voor. 

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:
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