
‘Wie trekt er nu eigenlijk 
aan de touwtjes in Am-
sterdam - Duivendrecht?’ 
vraagt een heer (die er op 
z’n paasbest uitziet) hoop-
vol aan Drechtje. ‘Om eer-
lijk te zijn, ik doe echt mijn 
uiterste best ‘maar ik kan 
er geen zelf geen touw 
meer aan vast knopen’. 

‘Mijn goede vriend woont 
al vijftig jaar op dezelfde 
plek in een woonark in Ou-
der-Amstel. In de loop der 
jaren zijn er in zijn buurt 
eerst kleine en later echt 
grote bedrijven op touw 
gezet. Het gebied kreeg de 
trendy naam ABPZ (Amstel 
Businesspark Zuid) en dit 
deel van Ouder-Amstel 
heet voortaan Amsterdam-

Duivendrecht. In het be-
stemmingsplan van 2013 
werd zijn woonboot gele-
galiseerd, net als die van 
de buren. De walkant en 
het water (de Amstel) zijn 
van Amsterdam en mijn 
vriend is belastingplichtig 
aan de gemeente Ouder-
Amstel. Er is na een recente 
uitspraak van de Raad van 
State een onafhankelijk mi-
lieuonderzoek opgesteld 
naar de combinatie bedrij-
ven en woonboten en nu 
heeft hij van de gemeente 
te horen gekregen dat uit 
oogpunt van een goed 
woon- en leefklimaat de 
woonboten niet gelegali-
seerd kunnen worden’. 
‘Hallo’, denk ik dan, ‘lag 
iedereen te pitten toen al 

die toestemmingen werden 
gegeven voor die vele be-
drijven op plekken waar 
toen al mensen woonden? 
Waar zijn de milieuonder-
zoeken, die toen uitge-
voerd zijn gepubliceerd? Of 
deed men maar wat…, 
met blinkende munten voor 
de gemeentekas in het 
vooruitzicht? Liet men het 
touw toen maar vieren, 
waardoor de bootbewo-
ners nu weer op het vinken-
touw zitten!’ 
‘Over Amsterdam-Duivend-
recht gesproken’ zegt een 
dame ‘ik kocht een koel-
vriescombinatie bij de Me-
diamarkt en die werd gratis 
bezorgd. De verkoper tikte 
mijn adres in (een normale 
straat in Duivendrecht) en 

Wie de eindjes aan elkaar wil knopen, moet voortdurend in touw zijn! 
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Drechtje spreekt:

Paashazen op hun Paasbest op 
het Dorpsplein, wat gezellig!



Drechtje spreekt verder:

in zijn computer was mijn 
adres niet te vinden. Bezor-
gen bij mijn zuster in Dui-
vendrecht was geen optie, 
want hoe kreeg ik dat zware 
apparaat dan weer bij mij 
thuis?’ ‘Voor de grap gaf ik 
het adres van mijn zus in 
Duivendrecht op en tot 
onze stomme verbazing was 
haar Duivendrechtse adres 
ook niet te vinden!’. Een col-
lega van de verkoper wist ‘t. 
Hij had het laatst ook met 
een klant uit Duivendrecht. 
Bij de Duivendrechtse adres-
sen moet je echt Amster-
dam-Duivendrecht invullen 
en dan rijdt de bezorger 
naar het juiste adres in de 
dorpskern Duivendrecht. 
Een mijnheer uit de Kruiden-
buurt schiet in de lach en 
vertelt: ‘Ik bestelde via het 
internet een nieuw onder-
deel voor mijn garagedeur. 
Ik kreeg de mededeling dat 
het artikel niet verzonden 
kon worden naar mijn huis-
adres in Duivendrecht. Dui-
vendrecht stond niet bij de 
plaatsnamen. Ik keek hele 

reeksen na en toen ik de 
plaats Amsterdam-Duivend-
recht intypte verscheen mijn 
eigen hof wel’. 
‘Bij was het nog gekker’ 
meldt een oudere dame. ‘Ik 
moest bij een polikliniek in 
Amsterdam bij de balie ook 
mijn huisarts opgeven. Ik gaf 
de naam op en de mede-
werkster bleef zoeken en 
zoeken. ‘Ik vind geen gere-
gistreerde huisarts in Dui-
vendrecht’. Ik pakte een te-
lefoonboek om haar te la-
ten zien dat er wel degelijk 
huisartsen waren in Duivend-
recht. Alle namen afzonder-
lijk en alle combinaties pro-
beerde zij in haar systeem, 
omdat zij een registratie-
nummer van de huisarts no-
dig had. Gelukkig was ik op 
tijd, maar de tijd begon te 
dringen. ‘Kijkt u eens bij Am-
sterdam... ook daar niets. 
Pas bij het intoetsen van 
Amsterdam-Duivendrecht 
kwamen de geregistreerde 
huisartsen tevoorschijn in 



Drechtje spreekt verder:

haar systeem’.‘Amsterdam 
heeft ons in wezen toch ook 
aan het touw?’ zegt een 
jonge vader laconiek, ‘ken-
nissen van mij kregen te 
maken met Spirit, dat is een 
jeugdzorg organisatie. Weer 
zo’n voorbeeld. De hele 
agglomeratie Amsterdam 
valt onder diezelfde jeugd-
organisatie van de Zaan-
streek, het Waterland, Am-
sterdam zelf en Amstelland-
Meerlanden toe, waaronder 
Aalsmeer, Amstelveen, Die-
men, Ouder-Amstel, Haar-
lemmermeer en Uithoorn. Al 
deze gemeente rond de 
hoofdstad hebben gewich-
tige zorgtaken uitbesteed 
aan de stadsregio’.  
‘Er gaan steeds meer stem-
men op om voorstedelijke 
kleine gemeenten (vooral in  
de Randstad) in te lijven bij 
grote steden. Voor Duivend-
recht is Amsterdam ’t meest 
voor de hand liggend. Als 
de gemeenten zelf geen 
knopen doorhakken, wor-
den straks de touwtjes nog 
uit handen genomen ook!‘ 
weet een trouwe bezoeker 
van het Dorpsplein. Die ge-
meentelijke samenwerking, 
de herindeling of hoe je het 
maar noemen wilt  kan dus 
nog een stevig getouwtrek 

worden, is de conclusie van 
de omstanders en passan-

ten bij Drechtje. Wie neemt 

wie op sleeptouw in dit pro-
ces? Of is straks iedereen 
het haasje?  

Een jongetje mag van zijn 
moeder de mensen bi j 

Drechtje op het plein trakte-

ren op kleurige paaseitjes. 
De moeder vertelt dat van 
hoger hand de trend is in-
gezet dat inwoners zelf veel 
meer onafhankelijk moeten 
worden van de overheid. 
De overheid treedt steeds 
verder terug. Dat proces is 
al ingezet met het woord 
particpatiegemeenschap in 
de eerste troonrede van de 
nieuwe koning. De actuele 
term is doe-democratie. 

Drechtje ziet én geniet dage-

lijks van actieve burgers, 
jong en oud, die gezamen-
lijk de organisatie van hun 
leefwereld met passie ter 
hand nemen. De overheid 
(college, raadsleden en 
ambtenaren) zullen burgers 
steun bieden bij deze ont-
wikkeling en in dit perspec-
tief een andere rol gaan 
spelen. De hazen zullen an-
ders lopen… 


