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Duidelijk Duivendrecht 

 

 
En nòg is Duivendrecht niet verloren… 
 
Duidelijk voor elke Duivendrechter: op donderdagavond 28 februari 2013 
bent u van harte welkom voor ‘t onderwerp DUIVENDRECHTS DORPSHART.  
De Stichting Vrienden van Duivendrecht wil nog éénmaal uw standpunten 
horen, noteren en samengevat als nota van de burgers van Duivendrecht 
sturen naar de Gemeenteraad en het College van B&W van de 
Gemeente Ouder-Amstel.  
 
Aanvang: 20:00 uur (ontvangst v.a.19:30) in de  
d’Oude School, Schoolweg1-2, Duivendrecht. 
 
Het is de bedoeling dat we om 21:45 uur eindigen. De vergadering wordt 
geleid door avondvoorzitter, Jo Blom, ondersteund door Ans Quirijnen en 
Chris van der Linden.  
 
Samen Duidelijk Duivendrecht zijn… 
 
Een ieder die het woord wenst, krijgt 2 à 3 minuten spreektijd in de eerste 
ronde en/of in de 2e ronde. In een laatste ronde wordt uitsluitend 
concluderend tbv. de nota gesproken. Natuurlijk 'bewaken' wij deze nota 
door de gang van zaken op de voet te blijven volgen. 
 
Indien u vooraf uw eigen agendapunt of reactie wilt indienen kan dat via 
vriendenvanduivendrecht@gmail.com, info@joblom.nl of 020-699 2574. 
Te denken valt aan zorg- en gezondheidsdiensten, kinderopvang, 
scholen, sport, cultuur, bibliotheek, dagelijkse boodschappen, onderzoek 
waarom ’t nu al 13 jaar duurt, etc. 
 
Let ook op de posters en flyers en spreek ons aan waar u ons tegenkomt 
in ONS dorp.  Het is uw ultieme kans als burger van u te laten horen. 

 
Geïnteresseerd en/of meer weten? 

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl  

 

Drechtje nodigt u uit   28 februari 2013 
ing 

Drechtje doet haar blinddoek pas 
weer af, als het Dorpsplein weer 
om aan te zien is. 
 


