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informerend, opiniërend, objectief en transparant 

Stichting Vrienden van Duivendrecht	  
  

Groen en kleinschalig 

 

… ik blijf positief...! 
 
  

               Zaterdag 27 april, ’t vijfde Drechtje Kwartiertje: 
 

De koningslinde is geplaatst en staat er prachtig bij en er is een mooi hekwerkje/bankje 
geplaatst, echt een verfraaiing van het Dorpsplein, eindelijk! Winkeliers houden ook de 
moed erin, Drechtje hoorde van de groenteman dat ze aanstaande bloemenversiering 
op het Dorpsplein zelf gaan betalen! 
 

Aanwezigen vinden Drechtje zo goed positief bezig, een verademing!  Nu weer het 
initiatief voor de laatste kroonprinselijke verjaardag. De opgedragen Heerlijkheid aan 
Willem Alexander wordt van harte ondersteund! 
 
Wel hoort Drechtje grote en diepe verontwaardiging over de raadsbesluiten van 
donderdag, 25 april jl. Een coalitie gehoorzame gemeenteraad, die bijna al haar 
bevoegdheden weggeeft aan burgemeester en wethouders, en, op een enkele 
oppositiepartij na - nauwelijks kritisch reageert. Geen groen dak op de nieuwe scholen 
en in de schollen wordt alles ‘dubbel-duur-dubbel’ uitgevoerd (2 installaties, 2 
schoolpleinen, 2 ingangen, 2 speellokalen, en ga zo nog maar even zo door!). Op het 
Dorpsplein komt een ‘uitgekleed en klein’ dorpshuis,  geen grotere sportzaal en ook 
geen ‘toekomstbestendig’ dorpshuis met (starters)woningen erop. Wel hulde voor 
Natuurlijk Belang, die als enige partij, Drechtje hoorde het zeker 6x zeggen in het 
Kwartiertje, onze Duivendrechtse belangen behartigt. 
Drechtje hoorde ook woede over eventueel verdwijnen bieb en die slechte vertoning, 
dinsdagavond in d'Spot, wat nou bezuinigingen? Kijk eens wat er tussen neus en lippen 
door zomaar uitgegeven wordt voor het werven van nieuwe (en volgzame?)  
gemeenteraadsleden. 
  
Drechtje roept ons tot de orde en brengt ons weer terug naar het plein.: vieze 
peukenhoek bij de entree van het Dorpshuis, omdat iedereen daar staat te roken, kan 
daar geen verplichte asbak komen? Scheuren met scooters over het Dorpsplein, toen 
we er stonden al zomaar twee. Ook wordt er onverstoord gefietst. Bestrating op ‘t plein 
ook allerbelabberst, al vaak doorgegeven, Gemeente zegt ja, maar er gebeurt niets. 
Andere mevrouw ziet graag variatie aan winkels voor etenswaren: slager, chocolaterie 
etc.  
 
Dinsdag 30 april is er om 12:00 uur een extra Kwartiertje. Komt u ook? Aansluitend 
wordt de Koningslinde ‘onthuld’ en er zijn gemeentebestuurders aanwezig. Als u niet 
op vakantie bent, laat hen dan persoonlijk weten wat u van de situatie in 
Duivendrecht vindt! 

Geïnteresseerd en/of meer weten? 
Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl  

Drecht je  spreekt:      29 april 2013 


