
Drechtje staat heerlijk op 
haar sokkel, deze mooie 
weekenddag en luistert 
naar wat wordt gezegd. 

Twee vrolijke dames zetten 
hun PLUS tassen met week-
endboodschappen even 
op de grond. ’In Duivend-
recht wordt al jaren ge-
sproken over de realisatie 
van een AHOED (huisarts 
en apotheek onder een 
dak) en weet je, verschil-
lende mogelijke locaties zijn 
in het verleden aan de 
orde geweest, een ge-
zondheidscentrum op het 
Dorpsplein, in de Antonius-
hoeve of in het vernieuwde 
Dorpshuis’ zegt de jongste. 
’Maar om verschillende re-
denen zijn deze plannen 
toch nooit gerealiseerd? 

De huisartsen zitten nog 
steeds in Saturnus en daar 
is het wel heel krapjes’. !!!
’Dat klopt, maar de AHOED 
komt er nu toch als het aan 
de huisartsen en apothe-
kers ligt. Er zijn vergevor-
derde plannen om het 
pand van de apotheek in 
In de Pelmolen geschikt te 
maken, zodat de huisart-
senpraktijk zich daar ook 
kan vestigen!’  
Bewoners in In de Pelmolen 
en andere omwonenden 
maken zich terecht grote 
zorgen over  het extra au-
toverkeer dat de vestiging 
van een grote huisartsen-
praktijk, met zich mee-
brengt en over de ver-

keersveil igheid in deze 
woonbuurt.’ !
Een mevrouw uit de Mo-
lenwijk die donderdag-
avond bij de raadsverga-
dering in Ouderkerk was 
mengt zich in het gesprek: 
’De gemeente vertelde 
eerder aan de bewoners 
dat ze 7 of 8  parkeerplaat-
sen in de groenstrook van 
de Omgang direct voor de 
apotheek gingen aanleg-
gen. Dit zou ook het advies 
van de Verkeerscommissie 
zijn. Zonder overleg met de 
buurt óf met de verkeers-
commissie heeft de ge-
meente dit plan plotseling 
gewijzigd naar het aanleg-
gen van 7 parkeerplaatsen 
in de bocht van de Om-
gang (dus op straat). 

Zeg eens AAA
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Dit wordt een onveilige 
verkeerssituatie aan een 
doorgaande weg, waar-
bij niet meer de verplichte 
minimaal 6 meter weg 
overblijft voor passerende 
auto’s. De foto onderaan  
de pagina laat zien wat 
er dan gebeurd…’  !
Er zijn nog veel te veel 
vragen onbeantwoord. 
Tot en met 10 april is een 
herhaalrecept voorge-
schreven. Lees vooral de 
bijsluiter!’ !
Drechtje  heeft veel plezier 
om deze actieve dames, 
voelt zich betrokken. Het 
is vandaag 8 maart en 
internationale vrouwen-
dag: Inspraak is een recht 
en geen gunst! 
  
Het heetste hangijzer  
De temperatuur loopt bij 
andere bezoeksters van 

het plein snel hoog op als 
het besef doordringt dat 
de Action definitief NIET 
komt. Hoe kan dat nu 
weer? Wat een gejojo…  !
De dames op de paal-
posters rondom Drechtje  - 
de politici - hebben ons 
toch bij herhaling beloofd 
dat júist zij tangodansend 
en commissieleidend van 
het verloederde plein een 
aantrekkelijk Dorpshart 
gaan maken? !
Puntje komt maar niet bij 
paaltje. En het staat als 
een paal boven water 
dat aan deze vorm van 
besturen een einde moet 
komen. !
Wie A belooft, moet niet 
alleen B zeggen, maar 
bovenal voor het Cen-
trum van Duivendrecht: 
Doen! 


