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Zaterdag 15 juni, ’t twaalfde Drechtje Kwartiertje: 

 
 

Aan Drechtje’s nieuwsgierigheid wordt door de gemeente gelukkig gehoor gegeven. Nog net voor de 

start van de zomervakanties organiseert de gemeente een inwonersavond over de voortgang van de 

plannen van het Dorpshart. Op maandag 1 juli om 19.30 is in het Dorpshuis de informatieavond over de 

plannen van het Dorpshart, de definitieve bouwaanvraag van de scholen én een presentatie over het 

voorontwerp van het Zonnehof (gebied rond de nieuwe scholen). Drechtje is benieuwd hoe het verkeer 

en parkeren wordt geregeld en hoe de inrichting wordt na sloop van de scholen. Komen er misschien 

tijdelijk schooltuintjes?   

 

Verder hoort Drechtje al een poosje geruchten dat er winkelpanden op het Dorpsplein zouden worden 

samengevoegd, om op die manier één grote winkel te kunnen huisvesten. Zo’n grote nieuwe winkel kan 

betekenen dat die een zgn. ‘regionale functie’ zal krijgen. Reuze gezellig al die nieuwe mensen op het 

plein, Drechtje hoopt dat het geen verzinsel is, maar écht staat te gebeuren. 

Wel vraagt  Drechtje zich af of de auto's waar al die nieuwe winkelende mensen mee komen niet 

teveel extra overlast zullen geven op het Dorpsplein en de directe omgeving. Drechtje zou het fijn vinden 

als daar op de informatieavond ook over verteld wordt.  
 

 

Zaterdag 22 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…       17 juni 2013  


