
Drie groepjes Duivendrech-
ters staan deze eerste za-
terdag van de maand mei 
rond de sokkel van Drechtje 

Het ene groepje sombert 
verbaasd over de stukge-
lopen coalitieonderhande-
lingen en de mislukte vor-
ming van een nieuw colle-
ge. Een dame weet zeker 
dat ze gelezen heeft dat 
D66 (3 zetels) - met hun slo-
gan NU VOORUIT - het voor-
touw genomen heeft om 
samen met de PvdA (2), 
Groen Links (2) en de VVD 
(2) een coalitie te vormen 
en wethouders te leveren. 
De verschillende program-
ma’s sloten zo goed op el-
kaar aan… En een goed 
begin leek ’t halve WERK… 

’Onbegrijpelijk’ foetert een 
jongeman, ’daarom bleven 
wij zo lang in het ongewis-
se. Het is blijven hangen 
rond de posities, terwijl er 
juist nú zoveel WERK aan de 
winkel is en er bergen WERK 
verzet moet worden…’. 
’Het leek soepel te gaan. 
Maar er was verdeeldheid 
omdat de vier onderhan-
delende partijen elk een 
wethouder wilden in plaats 
van de huidige drie’, weet 
een kritische krantenlezer, 
’Sterker en socialer; Groen, 
gezond, gezamenlijk; Ver-
trouwen in eigen kracht; Nu 
vooruit; WERKT dat zo in 
een kleine gemeente?’  
Hij pakt zijn IPhone en zoekt 
op hoe het WERKT: Voor 
Ouder-Amstel met 13.255 

inwoners is het wettelijk mi-
nimum aantal wethouders 
2; het maximum aantal vol-
tijdse wethouders 3; maxi-
mum aantal voltijdse plus 
deeltijd wethouders 4; tota-
le tijdbestedingsnorm bij 
voltijdse plus deeltijd wet-
houders in fte’s: 3,3. Zo be-
kend en simpel is het. En hij 
concludeert: ’Alles tussen 
de 2 en 3,3 fte is toege-
staan, maar hoe meer uren 
hoe hoger de kosten. Het 
aantal fte’s voor de vier 
wethoudersposten heeft de 
verdeeldheid in de hand 
GEWERKT’.  
’Wat zijn dat nou weer 
fte’s?’ vraagt een oudere 
dame ’toch niet zoiets als  
ellebogenWERK?’ !

WERK aan de winkel, maar nog geen witte rook! 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

De meneer met de iPhone 
neemt haar mee en op ’t 
bankje bij de koningslinde 
op het plein legt hij uit dat 
een wethouder van 0,6 fte, 
uitgaande van een werk-
week van 36 uur: 0,6 x 36 = 
21,6 uur. ’Dat begrijp ik nu’, 
stelt de dame, ’verdeling 
van loon naar WERKEN… 
maar hoe gaat het verder 
met ons, de stemmers?’ !
Een dame komt ’t post-
agentschap uit en roept ‘Ik 
heb gisteren gehoord dat 
met hulp van een informa-
teur, die tevens mediator is, 
mr. Niek Meijer (hij was 
waarnemend burgemees-
ter in Ouder-Amstel vanaf 
1 maart – 15 september 
2007), alles nu van voren af 
aan begint.’ 
‘Ze zullen allemaal moeten 
WERKEN als paarden om er 
uit te komen… en zich niet 
verder in de nesten WER-
KEN’ luidt de conclusie van 

een verontwaardigde kie-
zer, die 19 maart juist op de 
partij stemde die Nú Voor-
uit wilde… !
Over WERKEN gesproken, 
bij de PLUS is letterlijk ‘WERK 
aan de winkel’ in verband 
met de uitbreiding en re-
novatie, de nieuwe tegels 
liggen er al. En ook bij de 
bibliotheek is GEWERKT: de 
ruimte is nagenoeg leeg, 
bijna alles is verplaatst 
naar de Satellietbaan, op 
donderdag 8 mei gaan de 
deuren daar open.  !
Het tweede groepje praat 
bij Drechtje na over de heer-
lijke dag die onze rolstoe-
lers gehad hebben met 
hun wandeling en ’t gezel-
lig drankje op het Dorps-
plein. !!

mr. Niek Meijer



Drechtje spreekt verder:

De rolstoelduwers hebben 
heel wat WERK verzet. Het 
Rode Kruis – al 60 jaar pre-
sent in Ouder-Amstel- or-
ganiseert deze activiteit 
dankzij de grote schare 
vrijwilligers die zich hier 
continue voor inzet.  !
Het derde groepje zegt 
dat het allerminst kalm was 
aan de Rijksstraatweg in 
Duivendrecht-Zuid de af-
gelopen week. 
Drechtje voelde de verbijste-
ring en de verslagenheid 
van alle mensen, die zich 
sterk maken voor het be-
houd van het  historisch 
karakter van het dorp: die 
allerlaatste stukjes Dui-
vendrecht, die nog nèt 
niet onder de slopersha-
mer gevallen zijn. Volko-
men tegen de in 2003 door 
de gemeenteraad vastge-
stelde - Welstandsnota  in, 
adviseerde de welstands-
commissie Noord-Holland 
Zuid (daaronder valt Ou-
der-Amstel) het college 
om een vergunning af te 
geven voor het plaatsen 

van een plastic (!) dakka-
pel aan de VOORKANT 
van de authentieke rijtjes 
forensenhuizen uit de der-
tiger jaren van de vorige 
eeuw. Woningen die onder 
de architectuur van de 
Amsterdamse school val-
len notabene!  
In Amsterdam en Amstel-
veen zijn dit soort wonin-
gen beschermd dorpsge-
zicht!  
De welstandscommissie 
gaat er prat op adviseurs 
in dienst te hebben die re-
kening  houden met de 
cultuur-historische waarde 
in onze gemeente!  
In dit geval echter hebben 
zij zich hopeloos vergalop-
peerd en het oude dorp in 
diepe rouw gedompeld 
om het verlies van een 
stukje Oud-Duivendrecht. 
Het demissionaire college 
en de bezwaarschriften-
commissie kunnen vóór 7 
mei nog handelend optre-
den. Anders wordt alweer 
een stukje Oud-Duivend-
recht willens én wetens om 
zeep geholpen.  


