
 
Bewonersbrief  
aan bewoners en omwonenden  
van het Zonneplein       

        Amsterdam, 15 juni 2013 

 

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni zal op het Zonneplein de Volksopera Tuindorp Oostzaan worden 

opgevoerd. Het wordt een groots spektakel. Het Zonneplein zal een paar dagen een Opera-arena zijn. 

Er komt voor het Zonnehuis een groot podium en tribunes op het middenplein met een capaciteit 

van 900 zitplaatsen. Graag informeren we u in deze brief wat dat voor de buurt betekent op het 

gebied van verkeersstremmingen, parkeren en geluid. We proberen ongemak en overlast voor de 

buurt tot een minimum te bepreken en hopen samen met u een onvergetelijk en feestelijk 

evenement te beleven op het Zonneplein. 

 

(Niet) Parkeren 

Vanaf donderdag 20 tot en met maandag 24 juni zijn de 

parkeerplaatsen rond het middenplein en aan 

weerszijden van het Zonnehuis nodig voor het 

evenement. Het stadsdeel heeft vergunning verleend 

op die plekken een parkeerverbod te laten gelden. 

De rode vlakken op de plattegrond laten zien waar u 

niet kunt parkeren van donderdag 20 juni vanaf 00.00 

uur t/m 24 juni 16.00 uur.   

Op de vlakken met de blauwe streepjes erdoor  (voor 

de winkels) geldt een parkeerverbod vanaf zaterdag 22 

juni om 9.00 uur tot en met zondagavond 24.00 uur. 

Wij verzoeken u tijdig uw auto of caravan weg te 

halen. 

 

Wegafzettingen 

We proberen de afzettingen tot het minimum te 

beperken. 

Op vrijdag 21 juni zal de rijbaan voor het Zonnehuis 

tussen 18.00 uur en 24 uur afgezet worden ten behoeve 

van de generale repetitie. 

Op zaterdag en zondag zal de westelijke strook van het 

plein  van Yvonne’s Vispaleis tot de videotheek afgezet 

voor een buurtopera-terras waar de  winkeliers van het 

plein maaltijden verkopen. De afzetting staat op de 

hoek van de Argonstraat met de Steenbokstraat vanaf 

14.00 uur tot 24.00 uur.  

 

Tijdens de generale repetitie en operavoorstellingen  wordt het Zonneplein tijdelijk afgezet voor alle 

verkeer tussen 20.00 en 24.00 uur. De afzettingen zijn in overleg met de wijkagent zo gekozen dat u 

altijd de wijk uit kunt, alleen niet via het Zonneplein. Zie  de rode cirkels: de tijdelijke afzettingen 



komen bok: Entree Zonneplein – Zonneweg; Steenbokstraat – Argostraat; Polluxstraat – Siriusstraat; 

Castorstraat – Siriusstraat; Kreeftstraat – Argostraat. 

 

Geluid 

Meer dan 120 buurtbewoners doen mee aan de opera. Het wordt een waar zang- en kijkspektakel. 

De opera zal vooral op het Zonneplein te horen zijn. We hebben een minimale versterking, een opera 

is geen house – of popconcert. Het gaat op 21-22 en 23 juni om licht versterkte klassieke 

uitvoeringen, waarbij wij ons houden aan de decibellimieten zoals voorgeschreven in de vergunning 

van het Stadsdeel Amsterdam-Noord. Het aggregaat dat gebruikt wordt voor de stroomvoorziening is 

gegarandeerd geluidsararm. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Woensdag 19 juni:  vanaf 09.00-13.00 uur opbouwwerkzaamheden. Podium voor orkest 

    en koor tegen Zonnehuis aan gebouwd. Geen geluidsoverlast. 

 

Donderdag 20 juni: van 07.00-24.00 uur opbouwwerkzaamheden. Tribunes voor 900 

man, licht en geluid. Geen geluidsoverlast.  

 

Vrijdag 21 juni: van 08.00-18.00 uur opbouwwerkzaamheden. Van 18.00-21.00 

soundchecks, inzingen, inspelen orkest. Van 21.00-23.30 generale 

repetitie met orkest, solisten, koor en figuranten. 

 

Zaterdag 22 juni: van 17.00-21.00 uur maaltijden aan lange tafels op deel Zonneplein –

weg voor viswinkel Yvonne en dierenkliniek. van 19.00-20.45 

soundchecks, inspelen etc. Van 20.45-21.45 voorprogramma. van 

21.45 -23.30 Première Volksopera. 

 

Zondag 23 juni: van 17.00-21.00 uur maaltijden aan lange tafels op deel Zonneplein –

weg voor viswinkel Yvonne en dierenkliniek. van 19.00-20.45 

soundchecks, inspelen etc. Van 20.45-21.45 voorprogramma. van 

21.45 -23.30 laatste voorstelling  Volksopera. 

 

Maandag 24 juni: van 07.00-16.00 afbouwwerkzaamheden. Geen geluidsoverlast. 

 

Wij hopen dat het een waar muziekfeest wordt, vrolijk en positief. We zullen er zorg voor dragen dat 

voor u als omwonende de overlast tot een minimum beperkt blijft.  

 

Indien u nog vragen heeft wij zijn de komende week aanwezig vanaf woensdag op het Zonneplein 

waar we tijdelijk op nr. 26 A van Ymere een winkelruimte mogen betrekken. Kom gerust even langs. 

 

Namens de organisatie van de Volksopera Tuindorp, 

 

Paul Vonk  en René van ’t Erve. 

 

Info@volksopera.nl  / www.volksopera.nl 
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