
Drechtje koesterde zich in 
het zonnetje. Een lekker fris 
windje woei om haar heen. 
Haar zaterdagse versierin-
gen kwamen te voorschijn 
uit haar mandje.  !
Die aardige mevrouw van 
Bakker Bloemen vond het 
goed dat door de weeks 
Drechtje’s spullen daar mo-
gen staan. Het is ook zo'n 
mooie winkel waar het lek-
ker ruikt met al die kleurige 
bloemen tot buiten op de 
stoep. Drechtje is helemaal 
blij en dankbaar. Eén van 
de witte duiven past pre-
cies onder Drechtje’s linker-
arm. Dàt is een leuk ge-
zicht! Nog maar nauwelijks 
was Drechtje’s Dreamteam 

klaar of een mevrouw 
haastte z ich naar het 
beeld.  !
Schots en scheef  
Zij wilde laten weten dat 'bij 
haar in de Azaleastraat het 
plaveisel schots en scheef 
ligt, zodat er kort geleden 
weer een valpartij was. De 
Slinger is er trouwens nog 
erger,’ voegde zi j toe, 
‘daar heb je tussen de ste-
nen het tramraileffect en zij 
was met de fiets lelijk geval-
len’. Toen zij daarover bel-
de met het  gemeentehuis, 
kreeg ze te horen dat ze 
Amsterdam moest bellen 
want die gaat over De Slin-
ger?! ‘Nou, dat is vreemd’ 
zei een ander: ‘Hoe is dit 
nou mogelijk? Amsterdam 

al in het Businesspark aan-
wezig en nu ook al De Slin-
ger? En dan vinden ze het 
in Ouderkerk maar gek dat 
wij bij Amsterdam willen.’ !
Parkeerellende 
‘O’ zei een andere meneer, 
‘ik vang Businesspark op, 
nou, dat is parkeerellende. 
Sinds 1 mei moet men daar 
parkeergeld betalen en je 
kon het verwachten: ze 
parkeren nu volop hier. 
Vooral de Kruidenbuurt 
heeft veel last. Lees 't blog 
van een bewoner. Aan dit 
probleem moet heel snel 
iets gebeuren. En, niet al-
leen oplossen in de Krui-
denbuurt, maar gelijk in 
de hele woonkern Dui-
vendrecht 

Bewoners zijn bezorgd 
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Drechtje spreekt:

http://www.michaelboerop.nl/2014/05/20/duivendrecht-dupe-gemeente/
http://www.michaelboerop.nl/2014/05/20/duivendrecht-dupe-gemeente/


Drechtje spreekt verder:

Een integrale aanpak zoals 
dat heet. Mij benieuwen’ 
zegt ie ‘ik hoop dat het 
nieuwe college dit beter 
oppakt dan de vorige. 
Trouwens bij het begin van 
de Rijksstraatweg is het ook 
ellende. Mensen plaatsen 
hun fiets en zelfs brommer-
tjes daar. En reizen daar-
mee vrolijk verder als hun 
auto is geparkeerd’ !
Werkgroep inrichting 
Dorpsplein  
‘Hebben jullie dat ge-
hoord? Er komt weer een 
werkgroep die over de 
inrichting van het Dorps-
plein gaat vergaderen’, 
vertelt een ander, ‘nu 
hebben een aantal be-
trokken Duivendrechters 
zich aangemeld en weet 
je wat er gebeurd is? 
Omdat het er zoveel wa-
ren, zijn ze uitgeloot?! Ra, 
ra hoe kan dat? En dat, 

terwijl er al zoveel avon-
den en middagen  ge-
sproken is. Wat een geld, 
tijd én papieren plannen 
die deskundigen ons al 
gekost hebben. Dat lijkt 
nu allemaal zinloos te 
zijn  geweest omdat het 
nu pas serieus wordt.’  
Nu praatte iedereen door 
elkaar. Drechtje moest 
haar oren spitsen. Ze ving 
op: ‘Weten ze dan in Ou-
derkerk nog niet dat we 
dit gedoe meer dan zat 
zijn? Een oudere dame 
wees op de winkel vlakbij 
Drechtje waar de borden 
met fraaie plannen  sinds 
december nog te kijk 
staan. ‘Wie gaat nu be-
sluiten wat en hoe dat 
Dorpsplein er uit komt te 
zien?’Hoofdschuddend 
liepen een paar mensen 
al weg.   !!


