
Vandaag is ’t de eerste 

‘Drechtje dag’ in het nieuwe 
jaar. Niet echt een dag 
voor een gezellig babbeltje 
op het plein, want er staat 
een flinke storm. Stevig ver-
ankerd staat Drechtje op 
haar sokkel. Haar welbe-
kende cape heeft zij maar 
niet omgedaan en ook de 
witte duifjes blijven van-
daag opgehokt. 

In de gierende storm over-
denkt Drechtje het afgelo-
pen jaar. Er zijn veel positie-
ve dingen gebeurd in haar 
dorp. De bouw van de 
nieuwe school schiet hard 
op. Na de voorjaarsvakan-
tie verhuizen de kinderen 
naar hun nieuwe onderko-
men. Plannen voor een na-
schoolse opvang zijn in de 
maak. Ook de nieuwe 

sporthal is een feit en met 
de bouw van een nieuw 
Dorpshuis is gestart. Verder 
zijn er in het hele dorp on-
dergrondse afvalcontainers 
geplaatst, waar de inwo-
ners zeer tevreden over zijn.   

En last but not least: een 
nieuwe apotheek en ge-
zondheidscentrum in In de 
Pelmolen 1! 
De apotheek is intussen ge-
opend en na het weekein-
de nemen ook de huisart-
sen hun intrek in hetzelfde 
gebouw, dat rigoureus ver-
bouwd werd. Het is alleen 
nog wachten totdat de bij-
behorende parkeerplaat-
sen bestraat worden. 

Desalniettemin is Drechtje 
nieuwsgierig of er nog in-
woners langskomen die 
haar nog iets willen vertel-
len of mededelen. Bingo!  

Een vlotte jongbejaarde 
man met een vriendelijk ge-
zicht is bereid om zijn zegje 
te doen.  

Hij woont op de Rijksstraat-
weg ter hoogte van café 
Brugzicht en meldt er aan 
de situatie bij bushalte van 
Rijksstraatweg/hoek Ber-
kenstraat nog steeds niet 
veel veranderd is.  
Busreizigers moeten daar in- 
en uitstappen op een klein 
stukje modderige grond.  Bij 
slecht weer zoals vandaag 
staan zij daar in weer in 
wind onbeschermd langs 
de weg want ook een bus-
hokje ontbreekt. Je zou zelfs 
kunnen stellen dat het voor 
busreizigers daar een ge-
vaarlijk opstappunt is. Ja, 
deze situatie moet voor het 
eerstvolgende weer hóóg 
op de agenda komen te 
staan. 

Een nieuw jaar! 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Voorts maakt de man zich 
zorgen om de voortgang 
van de bouw van het 
nieuwe dorpshuis. Zo ook 
de herinrichting van het 
plein, schiet, door al ’t ge-
steggel, over alleen maar 
parkeerplaatsen, ook maar 
niet op.  

O ja Drechtje, over par-
keerplaatsen gesproken… 
Dat wordt toch hoe langer 
hoe meer een probleem in 
Duivendrecht.  Sinds de in-
voering van de blauwe 
zone in een groot deel van 
het dorp, is het haast niet 
mogelijk om een parkeer-
plaats te vinden bij het 
Dorpsplein. Het parkeer-
probleem verplaatst zich 
en breidt zich nu ook al uit 
naar de Rijksstraatweg.  

Nog één ding: de burge-
meester had het in haar 
toespraak ook over de rea-
lisatie van nieuwe wonin-
gen: de zgn. Nieuwe Kern. 
Maar om hoeveel nieuwe 

woningen gaat het dan? 
En waar precies moeten 
die woningen dan komen? 
Komt deze kern bij Dui-
vendrecht of bij Ouderkerk 
a/d Amstel te horen. Het 
wordt uiteraard gemeente 
Ouder-Amstel. Maar toch… 
duidelijkheid hierover zou 
fijn zijn.  En voor wie zijn 
deze woningen in eerste 
instantie bestemd? Krijgen 
eigen inwoners van Ouder-
Amstel voorrang? Dat is wel 
te hopen want mijn doch-
ter staat hier al 12 jaar in-
geschreven. Zij woont nog 
steeds thuis en als deze si-
tuatie voortduurt heb ik 
straks automatisch een 
mantelzorger, hahaha. 

De beste man is intussen 
aan het eind van zijn lita-
nie. ‘Drechtje, ik heb mijn 
zegje gedaan. Ik heb het 
koud en ga thuis bij moe-
ders aan de koffie. Een fijne 
dag nog!” 


