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14 DECEMBER 2019

TIP ONS
Klik hier!

informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Zonde van de Zonnehof
Bomen werden omgehakt,
bulldozers denderden rond
en Duivendrechters zagen
langzaam maar zeker de
bouwmassa oprijzen. Naast
en achter de scholen en tussen de bomen door van de
Kloostersingel.
Park Zonnehof, zo wordt het
genoemd door de verhuurder. Dat is wrang. Huizen
daar waar eens een park
was. Volgens de juichtonen
van de reclame die er gemaakt wordt is het er comfortabel en veilig wonen, nabij
het centrum Duivendrecht…
Wat is er zo mooi aan?
Het zijn echte luxe woningen,
beveiligd met een videofoon
en meer tegen inbraak, koken op inductie, rookmelders
en vloerverwarming die op
hete zomerdagen voor ver-

koeling kan zorgen. Prachtig
allemaal met hoogwaardige
materialen duurzaam gebouwd.
En, wie komen er wonen?
We zijn zo nieuwsgierig!! Zijn
het Duivendrechters? Dat lijkt
er niet op want Drechtje krijgt
de nodige informatie binnen
waaruit blijkt dat onze dorpsgenoten de huur niet kunnen
opbrengen. Ook zijn er verhalen dat de beoogde woningen voor mensen met een
beperking die nu juist niet
krijgen. Een enkeling heeft
het hogerop gezocht, weet
Drechtje. Gelukkig met succes. Maar als er kennelijk
nauwelijks Duivendrechters in
komen te wonen… Aan wie
worden dan de woningen
verhuurd en worden onze
nieuwe woongenoten. Wie
komen er dan wel op af?
Amsterdammers, expats?

Hoe gaat de verhuur?
De oplevering was in november. Tot nog toe worden
geïnteresseerden die hun
naam en adres achtergelaten hebben regelmatig verrast met een nieuwe folder
en een nieuwe datum voor
een kijkdag.
Zo was er aan het eind van
een serie op 7 december
nog een open huis: appartement Satellietbaan 2 en 32
waren te bezichtigen. En op
18 december is alweer het
volgende open huis. Klik hier
wat nog te huur is. Meer dan
de helft is nog beschikbaar!
Wie wil daar nou niet wonen?
Komt het door het beperkt
parkeren? Vinden mensen
het niet fijn om uit te kijken
op aan-en afrijdende ouders
met hun kinderen bij de
scholen? Zien aspirant-bewoners de scholen en de

Geïnteresseerd en/of meer weten? Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje

rondom heel dichtbij staande
flatgebouwen Jupiter en Saturnus als een bezwaar? Is er
teveel drugscriminaliteit in de
nabije omgeving met uitgebrande busjes? Of overschaduwt plan Entrada dusdanig
dat er sprake is van Schaduwhof? We gaan het zien
en horen als onze nieuwe
dorpsbewoners zich melden
bij Drechtje.
Volgende Drechtje is op zaterdag 11 januari 2020

spreekt verder… met nieuwsflits:
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Een nieuwe bewoner

Zichtbaar straattoezicht

De wethouder van GroenLinks
heeft destijds de bouw mogelijk
gemaakt. Onze huidige Groen
Links wethouder die in Amstelveen woont en woningzoekend
was in Duivendrecht, krijgt de
sleutel van een appartement.
Jawel, in de Zonnehof. We hebben letterlijk nu de wethouder in
ons midden.

Onze gemeente is de regisseur
van lokale integrale veiligheid.
Dat is nu zwaar onvoldoende in
Duivendrecht. Denk aan recente overvallen bij de Plus, openlijke drugsdeals bij Molenkade,
Zonnehof en Hazelaaarstraat.
En afgelopen week criminelen
die vluchten naar Duivendrecht,
wetende de ze vanuit hier ongezien weg kunnen komen.

