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informerend, opiniërend, objectief en transparant 

Stichting Vrienden van Duivendrecht 
  

Groen en kleinschalig 

 

… nieuw en oud?  
 

                                                      

    

Zaterdag 8 juni, ’t elfde Drechtje Kwartiertje: 
 

Drechtje’s hart klopt nog steeds vol verwachting over al het nieuw dat haar zal brengen op het Dorpsplein 

en Dorpshart. Plannen zijn in volle gang, in september al de eerste paal voor de nieuwe scholen! En begin 

2014 de start van de facelift voor het Dorpsplein. Volgens de laatste gemeente nieuwsbrief komt er in juni 

nog een bijeenkomst voor de inwoners. Drechtje kijkt daar erg naar uit, ook om de status van de 

bouwaanvraag van de scholen toegelicht te krijgen! 

 

Afgelopen zaterdag werd Drechtje gevraagd of ze zich ook bezighoudt met oud. Oud? Nou ja, niet 

zomaar ‘oud’ maar ‘beeldbepalend cultureel erfgoed’ in Duivendrecht. Drechtje hoorde dat er weliswaar 

twee rijksmonumenten zijn,  het prachtige ‘Wintershoven’ en het ernaast te koop staande gemeentelijke 

eigendom ‘Boers Krot’, maar dat is dan ook alles. Het duizelde Drechtje flink toen ze hoorde welke panden 

nu helemaal niet beschermd zijn: de Urbanuskerk, de Kleine Kerk, Boerderijen Mijn Genoegen en Groot 

Giessenhof, d’Oude School, het huis van de Bovenmeester, Brugzicht, Lotgenoten, Winkelnering huisjes, 

de Dotinghuizen, het Gevangenisje.   

 

Drechtje schrok daar wel even van en vroeg wat ze eraan kon Doen. Drechtje helaas niets, maar de 

gemeente wel! En wel door een begin te maken met het opstellen van een lijst ‘karakteristieken’ en dat in 

het Bestemmingsplan Duivendrecht te laten opnemen! Zegt het voort, roept Drechtje, laten we dat Doen! 
 

 

Zaterdag 15 juni is er om 13:00 uur weer een Kwartiertje. Komt u even langs?  

 
 

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

Ook is Drechtje geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. In de ether op 104.9fm en op de kabel 103.3fm 

 

Drechtje spreekt…       10 juni 2013  


