
 
Drechtje is helemaal hap-
py: ’ik sta gelukkig niet 
helemaal alleen op m’n 
sokkel’, zegt ze. 

Drechtje vindt het zo chill 
dat bijna elke week een 
paar mensen speciaal 
voor haar naar het Dorps-
plein komen. Het geeft 
iets van dat vertrouwde 
dorpse in ons Duivend-
recht. Zij informeren en 
overleggen over de actu-
ele situatie. Ze waren niet 
de enigen. Ondanks het 
gure weer kwamen er 
nogal wat mensen die het 
nu helemaal niet meer 
snappen. Action komt de 
ene keer wel en nu weer 
niet. Drankenreus eruit en 
de zaterdagse bloemen-

man erin met bloemen en 
cadeaushop (wat overi-
gens zeer gewaardeerd 
wordt). Dan opeens een 
drankenketen die belang-
stelling heeft voor de ruim-
te, nu nog Cleopatra. De 
bibliotheek die zeker niet 
begin maart eruit gaat 
naar de noodvoorziening, 
maar misschien pas in 
april. Geruchten dwarre-
len met de wind mee over 
het Dorpsplein richting 
Ouderkerk met de steeds 
zich herhalende opmer-
king bij Drechtje: in Ouder-
kerk kan alles, daar is het 
mooi en luxe terwijl wij hier 
overgeleverd zijn aan ver-
rommeling en onzeker-
heid over wat er staat te 
gebeuren. Een mevrouw 

zette de fiets met zware 
boodschappen aan het 
stuur er eventjes voor te-
gen de muur, terwijl ze het 
voorgaande beaamde 
en eraan toevoegde dat 
zij zich zo'n zorgen maakt 
over de samenwerking 
met links, rechts andere 
gemeentes. !
Kijk naar de kwestie Am-
sterdam-Duivendrecht. 
Wie snapt het nog? Am-
sterdam is toch al dwin-
gend aanwezig in het bu-
sinesspark, stadsbussen,  
en metro bepalen welk 
openbaar vervoer Dui-
vendrecht verbindt met 
de buitenwereld, ergens 
in Amstelveen maken ze 
onze belastingaanslagen. 
  

Ik ben blij met jullie aandacht!
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informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.  
Drechtje is ook geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. Ether op 104.9fm en kabel 103.3fm.

Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Weten die veel wat of 
waar Duivendrecht ligt. 
Amsterdammers zijn so-
wieso verbaasd als ze ho-
ren dat Duivendrecht bij 
Ouder-Amstel hoort.  
En dan is er weer ambte-
lijke samenwerking met 
Diemen en zo. Wie ziet 
door de bomen nog het 
bos? ’En hoe moet dat 
met de nieuwe Raad?’ 
zei nadenkend een me-
neer die sti l achteraf 
stond te luisteren. Waar 
beslist die Raad nog over 
als het College kan tove-
ren met verschillende re-
gionale schijven en daar 
genomen beslispunten als 
waarheid gelden? De 
raadsleden mogen de 
regionale landkaart wel 
voortdurend bij de hand 
hebben als ze iets moe-
ten besluiten. Lang leve 
de democratie, zeg ik 
maar, voegde hij er nog 
geïrriteerd aan toe terwijl 

hij hoofdschuddend weg-
liep. Een meneer stijf ge-
armd met een mevrouw 
die vrijwel elke week bij 
Drechtje komen, vragen 
telkens: er komt toch wel 
weer een DORPSRAAD! 
Dat is echt nodig om alle 
zaken in goede banen te 
leiden, geen commissie-
gedoe door Dorpshart 
Duivendrecht, maar een 
Dorpsraad! 
Bezorgde ouders met spe-
lende kindjes bij Drechtje 
spraken over de 15 km 
bordjes op hun woonerf.  
Het is volkomen legaal 
maar de gemeente kan 
niet handhaven. Tsja, wat 
moet je dan als burger? 
Jawel, dan zet je de 
bordjes gewoon in je ei-
gen tuin. 
Dus, hup met die Dorps-
raad, we Doen het wel 
zelf!


