
Zit Duivendrecht na 15 jaar 
eindelijk in de lift?! !
Het is een supermooie zon-
nige zaterdag. Een me-
vrouw laat aan Drechtje de 
laatste nieuwsbrief lezen 
van de Dorpshart plannen. 
Drechtje kijkt met belang-
stelling. De sporthal is al na 
komende zomer opge-
knapt en de scholen april 
volgend jaar. Wat de ande-
re onderwerpen van de 
planning betreft maakt 
Drechtje zich toch een beet-
je ongerust. Ze hebben 
namel i jk a l lemaal een 
open einde :-( . Vooral wat 
betreft de aanpak van de 
winkels, vindt Drechtje dat er 
snel meer duideli jkheid 

moet komen. Het staat nu 
ook zo onduidelijk in de 
planning: ’door Dorpshuis 
Duivendrecht BV’?! Daar-
om roept Drechtje vanaf 
haar sokkel: ’Beste ge-
meente, ga heel snel met 
de juiste partij om de tafel, 
zodat de huidige grauw, 
grijze en ouderwetse grind-
platen van de winkels tege-
lijk worden aangepakt. An-
ders worden de vernieu-
wingen van de openbare 
ruimte op en rondom het 
plein, de spreekwoordelijke 
vlag op de modderschuit! 
En, ga ook praten over het 
parkeren. Nee, niet parke-
ren op het plein, maar 
rondom het plein. Een me-
neer komt de Trouw bren-
gen van 31 mei jl. en hij 

leest eruit voor: ’Meer par-
keerplaatsen, een hard-
nekkig Hollands misver-
stand. Gemeenten hebben 
de neiging om mee te 
gaan in de wens van win-
keliers voor meer, goed-
koop en dichtbij parkeren, 
maar het slaat eigenlijk 
nergens op.  Want, niet de 
parkeerruimte, maar het 
winkelaanbod speelt win-
keliers parten’. Drechtje knikt 
instemmend, ja heel graag, 
weer nieuwe winkeliers!  
Als laatste wil een moeder 
met een kinderwagen nog 
iets zeggen. ’U zegt Dui-
vendrecht in de lift? Nou, 
om de lift bij het station 
roepen we al 20 jaar. De 
bewegwijzering is er al klaar 
voor, zie filmpje.  
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Drechtje spreekt:

http://www.ouder-amstel.nl/data/nieuws-website/_X0A8DF48014665BF69AFEE1300D31CE9/Nieuwsbrief%20DD%2012.pdf?_dc=1401875010485
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3664609/2014/05/31/Niet-parkeerruimte-maar-winkelaanbod-speelt-winkeliers-parten.dhtml
https://www.youtube.com/watch?v=R79WPNf4hEk
http://www.ouder-amstel.nl/data/nieuws-website/_X0A8DF48014665BF69AFEE1300D31CE9/Nieuwsbrief%20DD%2012.pdf?_dc=1401875010485
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3664609/2014/05/31/Niet-parkeerruimte-maar-winkelaanbod-speelt-winkeliers-parten.dhtml
https://www.youtube.com/watch?v=R79WPNf4hEk

