
‘Het is gelukkig niet glad 
deze zaterdagmorgen en 
opmerkelijk veel mensen 
komen op de fiets naar het 
plein. Drechtje  ziet ze graag 
komen. En de winkeliers na-
tuurlijk ook. 
Een heer, keurig met zijn fiets 
aan de hand, zoekt de men-
sen op die al bij Drechtje 
staan te praten en legt uit 
dat hij bij gladheid zijn zadel 
wat lager zet en zo beter 
contact heeft met de grond 
en dat hij zijn banden minder 
hard oppompt, zij zijn dan 
breder en de fiets ligt beter 
op de weg. Zijn tip leidde di-
rect tot lovende woorden 
van de pleinbezoekers voor 
de strooiwagens die op tijd 
uit rijden. 

‘Heeft u misschien nog een 
tip?’ vraagt een dame, terwijl 
ze geniet van haar kaas-

broodje,’ik zoek me het ape-
zuur op de website van de 
gemeente naar de geluids-
verslagen van de commissie-
vergadering van donderdag 
5 februari. Ik ben zo be-
nieuwd naar de presentatie 
van de plannen voor het ge-
bied rond het station Van der 
Madeweg. Twee jaar gele-
den las ik er al over in het 
Weekblad; er zijn borden ge-
plaatst Amsterdam-Duivend-
recht, het station is wat op-
gepimpt, maar de omge-
ving… nog steeds niet om 
aan te zien. Het ziet er zo 
Sovjet-achtig uit’. 

‘Ik weet pertinent zeker’ ant-
woordt de mijnheer met de 
fiets ‘dat die geluidsbanden, 
die notabene ook als notulen 
voor raads- en commissie-
vergaderingen gelden, via 
de website beschikbaar be-

horen te zijn. Volgens mij zijn 
er doorlopend problemen 
met die geluidsbandenban-
den en de uitzendingen. Er 
wordt gezocht, zegt men ten 
stadhuize, maar de steen der 
wijzen is nog niet gevonden!’ 

Een echtpaar zoekt voorzich-
tig naar de juiste woorden en 
probeert Drechtje uit te leg-
gen dat er rond de verkoop 
van het Rijksmonument An-
toniushoeve kop noch staart 
aan de gevolgde procedure 
te vinden is. Het is nog steeds 
doodstil rond de monumen-
tale hoeve. De Duivendrech-
ters begrijpen er geen snars 
meer van. De gemeente zelf 
heeft – door schade en 
schande wijs geworden in de 
eerdere verkoopprocedure 
van dezelfde hoeve - extra 
strenge regels opgesteld voor 
de verkoop.  	  

Regels, regels… wat ermee te doen? 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

En een begeleidingscommis-
sie voor de verkoop inge-
steld,  geselecteerd op kennis 
en kunde.  

Die commissie heeft een 
weloverwogen advies uitge-
bracht uit de diverse inge-
diende herbestemmings-
plannen en… vervolgens 
worden écht alle gestelde 
termijnen overschreden. Op 7 
januari 2014 (!) is na jaren 
leegstand en verpaupering 
een voorlopig koopcontract 
getekend. En deze week 
staat in het Weekblad te le-
zen dat het bouwplan pas NÚ 
uitgewerkt gaat worden. ‘Wij 
willen absoluut geen spijkers 
op laag water zoeken, maar 
op WELK bouwplan is indertijd 
dan in vredesnaam het ein-
dadvies uitgebracht? En 
waarom zorgt de raad er niet 
voor dat de gemeente zich 
aan haar eigen regels houdt? 
Júist een gemeente bestuur 
hoort het goede voorbeeld 
te geven als het om regels 
gaat!’ Daar zijn alle omstan-
ders het roerend over eens. 
Drechtje hoort voorbijgangers 
de hele week ook al praten 

over een zoektocht naar ’n 
toonaangevend en onaf-
hankelijk rapport van de 
Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV).  

Drechtje is heel benieuwd 
naar de uitkomsten van 
dat nieuwe onderzoek 
omdat de gemeente voor-
lopig vier (van de zeven) 
parkeerplaatsen, een ge-
handicaptenparkeerplaats 
plus de 30km zone gaat 
realiseren bij het nieuwe 
Zorgcentrum. Ook hier lijkt 
de gemeente zich niet 
aan haar eigen regels te 
houden? 

En wie weet is de uitkomst 
van dit onderzoek wel de 
bewuste speld in de hooi-
berg voor de bewoners in 
de omgeving van de 
AHOED én voor de weg-
gebruikers!’  

Drechtje is het ermee eens 
dat haar Stichting nu de 
onderste (parkeer)steen 
boven wil hebben en zelf	  
op	  onderzoek	  uitgaat,	  klik	  hier. 
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