
Komende dinsdag 9 de-
cember wordt een hele 
belangrijke dag voor het 
Dorpsplein. 

Met een voorzichtig zon-
netje aan de blauwe he-
mel (zou dit een positief 
teken zijn?) hoort Drechtje 
op haar sokkel dat op 
dinsdag 9 december het 
college van burgemeester 
en wethouders een besluit 
gaat nemen over het in-
richtingsplan Dorpshart. 

‘U weet wel, dat prachti-
ge plan van die meneer 
Rob van Dijk. Het nieuwe 
plan voor het Dorpsplein, 
zoals we dat op 10 okto-
ber in ’t Reijgersbosch ge-
presenteerd kregen.’  

‘Dus het besluit van ko-
mende dinsdag bevestigt 
wat we als inwoners al ge-
zien hebben?’ vraagt ie-
mand anders. 
‘Nou’, antwoord de eerste 
spreker, ‘was dat maar 
waar! Ik heb gehoord dat 
met name de grootste 
winkelier op het plein vindt 
dat er ook op en vooral 
naast het Dorpsplein (dus 
langs Telstarweg) par-
keerplaatsen moeten ko-
men. Hij heeft gezorgd 
dat er nu een tweede 
voorstel is gemaakt dat 
daarin voorziet. Het colle-
ge mag nu dinsdag kiezen 
wat ‘t wordt.’ 
‘Dat is nu toch ook wat 
zeg! Democratie is een rijk 
goed, maar om nu de 

kersvers gepresenteerde 
plannen alweer te willen 
veranderen? Het lijkt me 
dat dan de werkgroeple-
den flink in hun hemd 
worden gezet, om nog 
maar niet te spreken over 
de wethouder die zo trots 
het plan toelichtte.’ 
De eerste spreker vult aan: 
’Ik heb ook gehoord dat 
de winkeliers en de eige-
naar er alle keren gewoon 
bij waren om hun input te 
geven.’  
‘Gunst, dat zou dan wel 
een hele vreemde gang 
van zaken zijn om op deze 
manier een tweede voor-
stel te maken. Misschien 
moet ik ook maar even 
nadenken en een derde 
voorstel maken?’   

Een belangrijke dag voor het Dorpsplein 
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Drechtje spreekt verder:

‘We hebben net 15 jaar 
plannenmaken achter de 
rug, doe dat alsjeblieft 
niet!’ 

‘Laten we dan hopen dat 
het college dinsdag doet 
wat ze moeten doen, luis-
teren naar wat inwoners 
en winkeliers willen en zo-
als Rob van Dijk dat in 
een plan heeft vertaald.’ 

Drechtje denkt aan de af-
gelopen jaren op haar 
sokkel en wat ze zoal ge-
hoord heeft. Duivend-
rechters willen een plein 
waar ze kunnen samen-
komen, boodschappen 
doen, er enige tijd verblij-
ven en elkaar leren ken-
nen. Geen plein voor 
auto's , waar mensen 
even de winkels in en uit 
rennen met een volgela-
den boodschappenkar 
die hen het uitzicht ont-
neemt op de gezelligheid 
waar we met elkaar zo'n 

behoefte aan hebben. 
Een plein dat een verbin-
dende functie heeft tus-
sen de inwoners, met veel 
leven en vertier. Dat is óók 
goed voor de winkeliers.  

Gelukkig zijn er organisa-
tie met een hart voor Dui-
vendrecht. Van één van 
die organisaties heeft 
Drechtje een brief ont-
vangen zoals die dit 
weekend naar het colle-
ge is gestuurd. 

Komende dinsdag 9 de-
cember tussen 17:00 en 
18:00 in de Keet bij de 
Sportzaal zijn de wethou-
ders in Duivendrecht voor 
hun inloopspreekuur. Kom 
langs om uit de eerste 
hand hopelijk het goede 
nieuws te horen! 

Beeld van het 
Dorpsplein rich-
ting Dorpshuis

Voor Sint zijn hielen licht, 
nog dit laatste gedicht. 
Op uitdrukkelijk verzoek 
van Klaas en Zwarte Piet. 
De Kerstman zal straks de 
scepter zwaaien, 
en het Dorpsplein ver-
fraaien?!
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