
De plannen voor de herontwik-
keling van het terrein Zonhove 
en het voorlopig ontwerp hiervan 
lagen al enkele maanden klaar. 
Het enige waar nog een beslis-
sing over gemaakt moest worden, 
was de ontsluitingsweg voor het 
bouwverkeer en de definitieve toe-
gangsweg voor de leveranciers. Op 
de voorgestelde opties kwam veel 
weerstand vanuit de omwonenden 
en de belangenbehartigers tijdens 
de online vergadering die eind juni 
was belegd door het bestuur van 
SWZ Zonhove om in gesprek te 
gaan met afgevaardigden van de 
omliggende straten, de gemeente 
en andere betrokkenen, zoals de 
Emiliusschool, basisschool De 
Harlekijn en het IVN.

Tijdens deze online vergadering 
werden de voor- en nadelen van 
de ontsluitingsweg via de Antoon 
van de Venstraat, het bos bij de 
De Bontstraat en de Zandstraat 
besproken, waarbij de emoties en 
frustraties soms hoog opliepen. 
Nadat iedereen zijn zegje had 
gedaan, kondigde Jody Cath, be-
stuurder van SWZ Zonhove, aan 
het einde van de vergadering aan 
dat ze graag alternatieven of idee-

en tegemoetziet, die allemaal seri-
eus bekeken zouden worden. Een 
aantal onderdelen van deze ideeën 
hebben uiteindelijk geleid tot een 
nieuwe optie: model 5.

Jody: “De omwonenden waren 
kritisch, maar hebben positief 
meegedacht. Er is een aantal voor-
stellen ingestuurd en die hebben 
we allemaal zorgvuldig onder-
zocht. We hebben ook een aantal 

een-op-eengesprekken gehad met 
dorpsgenoten. Ook daar kwamen 
goede voorstellen uit.” Sommige 
plannen waren financieel niet 
haalbaar, andere waren niet uit-
voerbaar vanuit de zorgvraag van 
de clienten. Toch waren er over-
eenkomsten in alle voorstellen: 
veiligheid voor de omgeving, voor 
de schoolgaande kinderen en voor 
de cliënten van Zonhove én het 
behoud van zoveel mogelijk groen.

Onderdelen van de ideeën zijn 
meegenomen en toegevoegd, zo 
ontstond ‘model 5’. Jody licht dit 
toe: “We hebben een aantal moei-
lijke beslissingen moeten nemen, 
waardoor we aanpassingen heb-
ben moeten maken in het huidige 
plan.

Lees verder op pagina 6 en 7.

De huidige ingang bij Zonhove die in het nieuwe plan wordt verplaatst. Foto: Wil Feijen
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U KIEST NIET VOOR EEN DEUK...
Maar weet dat u zelf kunt kiezen voor het schadeherstelbedrijf.

KIES VOOR KWALITEIT!
Gratis vervangend vervoer mogelijk • Personen en bedrijfswagens 

Wij werken voor alle verzekeringen • Korting op uw eigen risico 
Herstellen, richten, spuiten • Uitdeuken zonder spuiten

Autoschadeherstel
Ekkersrijt 1119, Son 
T: 0499 473307
www.autoschadevanboxtel.nl

Nogaroom
van € 14,95 voor € 12,95

Pruimenvlaai 
van € 10,95 voor € 7,95

Worstenbroodjes 
5 voor € 5,50

Aanbieding is geldig
t/m 27 september

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Is uw computer een 
bron van ergernis?

ðð Jan Enderink
Apollolaan 37

5694WP Breugel
Ook voor software en Wi-Fi oplossingen    Bel 0499 - 740 000 Fi oplossingen    Bel Fi oplossingen    Bel 0499 - 740 000 Fi oplossingen    Bel Fi oplossingen    Bel Ook voor software en Wi-Fi oplossingen    Bel Fi oplossingen    Bel 

Wil u er ook nog 
even tussenuit?

Travel Service Best
Boterhoek 83, 5683 AX • Best • 0499 371501 • travelservicebest@vx.nl

Maak nu een afspraak op www.afspraak.travelservicebest.nl

Wat dacht u van 
Curaçao ?

De omwonenden 
waren kritisch, maar 

hebben positief 
meegedacht

Maak een sel� e 
met je huisdier!

Doe mee,
kijk op 
pagina 8

met je huisdier!


