
Een bijzondere zaterdag 
deze op één na laatste 
Drechtje voor de zomerva-
kantie begint. !
De winkel vlakbij was open 
en was een in- en uitgaan 
van mensen die van de 
één dagsoutlet profiteer-
den (de PLUS verkocht uit 
het assortiment gehaalde 
producten).  
Het Dorpshuis was nog één 
maal open om de mensen 
in Duivendrecht de kans te 
geven mee te denken en 
te praten over het nieuw in 
te richten Dorpsplein als 
straks het nieuwe Dorpshuis 
verrijst. Dat interesseerde 
een groot aantal mensen 
dat regelmatig bij Drechtje 
komt. Ruim voor 13.00 uur 

stonden ze er al. ‘Het gaat 
nu toch écht gebeuren wat 
wij al jaren zo graag willen’ 
zei een meneer. ‘Jawel’, zei 
een mevrouw ‘maar het is 
heel hard nodig dat de 
winkels en huizen aange-
pakt worden. Kijk nou toch, 
heeft iemand daar een 
prachtige uitbouw met ter-
ras op het dak maar eron-
der bladdert de verf eraf 
en lijkt het of het balkon 
met plakband bij elkaar 
gehouden wordt.’Twee 
aardige en geïnteresseerde 
medewerkers uit het Dorps-
huis die tot dan toe bij de 
panelen inlichtingen ver-
strekt hadden, kwamen 
naar buiten en mengden 
zich in het gesprek. Zij leg-
den duidelijk uit dat er alle 

begrip was voor de teleur-
stellingen in het verleden 
maar dat er nu echt een 
toekomst is en er hard aan 
gewerkt en in geïnvesteerd 
wordt. De vastgoedeigena-
ren van de winkels stellen 
zich positief op, nu van 
gemeentewege de plan-
nen gerealiseerd gaan 
worden. ‘Het is een wissel-
werking’, legde één van de 
twee uit, ‘als de gemeente 
start met  het definitieve 
plan tot   uitvoering, komt 
de inspiratie vanzelf. Dat is 
nu al te merken.’  
Een meneer, beladen met 
net gekochte oranjespulle-
tjes, omdat hij sinds vrij-
dagavond een groot ver-
trouwen heeft in de Oranje-
ploeg wat betreft het WK, 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

merkte op hoe belangrijk 
het is dat de Werkgroep 
Inrichtingsplan Dorpshart 
Duivendrecht knetter seri-
eus bezig is. ‘De leden van 
die Werkgroep krijgen ie-
der uit hun achterban de 
nodige input’. Hij vertelde 
verder ‘Weet je, geen 
saaie grijze stenen, ook de 
buitenzijde van het Dorps-
plein opknappen, bereik-
baarheid voor het Wad-
denland, veel groen en 
speelmogelijkheden, iets 
fonteinachtigs, terrasjes.’  
‘Ho wacht even’, zei een  
dame, die net aankwam. 
‘Hoe zit het nu met het ter-
ras van het Dorpshuis? We 
horen dat het niet meer 
terugkomt en dat vinden 
wij heel erg’.  

De twee medewerkers uit 
het Dorpshuis stelden 
haar  meteen gerust. ‘Er 

kan en mag weer een ter-
ras komen en dan nu bij 
de bibliotheek’, verklaar-
den ze. Drechtje begreep 
dat er, net als vroeger, 
bediening op het terras 
komt. Iedereen keek te-
vreden. Toen ging het ge-
sprek over de verkeers-
overlast op het Dorps-
plein. Hard fietsende en 
oerend hard  scheurende 
scooters moeten de voet-
gangers op het plein niet 
hinderen. Binnen in het 
oude Dorpshuis konden 
voorbeelden van ’t plein 
bekeken worden. Vele 
mensen maakten gebruik 
van de mogelijkheid om 
te stemmen op één van 
de ontwerpen. De con-
clusie was ook dat het 
Dorpsplein voorzien moet 
worden van iets kleurrijks, 
warme ledverlichting en 
oh ja, dan is er nog het 
punt van parkeren’. 

mr. Niek Meijer



Drechtje spreekt verder:
De algemene opinie is dat 
camouflage rond parkeer-
plekken zeer gewenst is.  
‘Ik heb ook nog iets voor 
Drechtje’ zei een lange 
dunne man die schuldbe-
wust van z’n fiets afstapte. 
‘'t Gaat over de winkels. 
Kunnen ze die ruimtes niet 
splitsen? Kleine winkelne-
ring is helemaal in. Mensen 
zijn de grote ketens beu. En 
een soort van kringloop-
winkel, kan dat niet? En 
wat dacht je van een 
handwerkwinkel waar ou-
deren trendy spulletjes ge-
zellig kunnen maken en 
verkopen. In Dordrecht is 
dat al een daverend suc-
ces! En Kruidvat, kan dat 
niet naar de overkant? 
Grotere zaak, vult lekker 
op. En wat dachten jullie 
van een kookwinkel: ingre-
diënten kopen en samen 
iets bijzonders maken, ge-
zellig toch, een huiskamer-
bistro of zo? Een kinderkle-
dingzaakje, waarom niet? 
Nou, tot ziens!’ en hij stapte 
toch weer op z’n fiets.  
Een bewoner uit de Krui-
denbuurt wil op de valreep 
nog over de  parkeerover-

last spreken. ‘Het is echt 
bar en boos’ zegt ie. ‘Zeker 
nu ook bij metrostation Van 
der Madeweg betaald 
parkeren is ingegaan. Als ik 
’s morgens weg wil rijden, 
wordt er naar me getoe-
terd of ik eventjes op wil 
schieten. Nou ja zeg! En als 
ik dan wegrij, mag ik een 
middelvinger in ontvangst 
nemen, omdat ik niet snel 
genoeg was. Meer weten? 
Lees het tweede blog van 
een inwoner uit de Krui-
denbuurt’. 
Omstanders knikken be-
gripvol. Er moet snel wat 
gebeuren, niet alleen voor 
de parkeerellende in de 
Kruidenbuurt, nee, meteen 
een integrale aanpak! Mis-
schien kan die aardige 
nieuwe wethouder uit Dui-
vendrecht, die ook ver-
antwoordelijk is voor het 
opknappen van t Dorps-
plein, de belangen van de 
Duivendrechters hierin ver-
tegenwoordigen. Drechtje 
ziet iedereen hoopvol kij-
ken. Het moet nu helemaal 
goed gaan komen voor 
Duivendrecht! 
. 
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