
Vanwege ’t stoepkrijtfeest 
op het Dorpsplein houdt 
de organisatie buienradar 
scherp in de gaten. Bal-
lonnen in de lantaarnpa-
len en de bomen geven al 
vast kleur aan het plein. ‘t 
Drechtje kwartiertje is nog 
niet goed en wel begon-
nen of de eerste mensen 
komen al met hun ge-
kleurde verhalen.  
 
‘Op de Telstarweg bakten 
onze overijverige  ‘ blauwe-
strepen-trekkers’ het wel 
erg bruin. Op een volko-
men verkeerde plaats en 
ook nog onveilige plek 
creëerden ze afgelopen 
maandag ‘ins Blaue hinein‘ 

een aantal extra parkeer-
plaatsen. Gelukkig kwamen 
ze zelf weg met een gele 
kaart en heeft de project-
leider gemeld dat die lijnen 
er echt maar voor een 
blauwe maandag zullen 
staan!’ 

Er wordt wat gesjouwd met 
weekendboodschappen 
en de meeste Duivend-
rechters vinden de kleuren 
die zichtbaar worden van 
het nieuwe Dorpshuis echt 
heel mooi. Er zijn ook men-
sen die heel bezorgd zijn of 
het Dorpshuis haar naam 
waar kan maken. Is er wel 
voldoende ruimte voor alle 
clubs; vooral omdat d’ 
Oude School haar ruimte 

sluit voor de seniorenactivi-
teiten.  

Een sportieve vrouw komt 

naar Drechtje toe en met 

hoge stem voert zij aan dat 
het bewoners niet blauw 
blauw laat dat zij allemaal 
helemaal naar het ge-
meentehuis in Ouderkerk 
moeten om hun reeds be-
taalde parkeervergunnin-
gen daar op te halen. Ik 
ben echt geen zwartkijkster 
maar deze regeling is er 
echt een uit de grijze oud-
heid. Waarom worden die 
vergunningen niet gewoon 
toegestuurd. In Diemen en 
in Amsterdam doen ze dat 
wel. Onze  gemeente zit 
toch niet op zwart zaad?  
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Drechtje spreekt:

Alle kleuren van de regenboog 
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Drechtje spreekt verder:

‘Ik begrijp helemaal niet 
waarom die extra afhaal-
dagen en uren  niet ge-
woon hier in het dorp zijn, in 
de keet bij de sportzaal of 
bij Coherente achter de 
Kleine Kerk, of in ‘t Reijgers-
bosch. Het is toch veel beter 
dat een paar ambtenaren 
naar hier komen dan dat er 
nu meerdere Duivendrech-
ters naar Ouderkerk moeten 
reizen’ reageert een me-
vrouw in het voorbijgaan. 
‘Daar heeft men waarschijn-
lijk helemaal niet eens aan 
gedacht….’ En zij haalt haar 
schouders op. 

Het mottert een beetje en 
twee heren zijn in een hoek 
van het plein even apart 
gaan staan en wijzen elkaar 
op de nog steeds leeg-
staande panden. ‘Die ont-
wikkelaar houdt vast aan 
een huurprijs die niemand 
meer wil betalen. En is een 
pand niet verhuurd, dan 
wordt het ook niet meer 

onderhouden. Je ziet die 
panden verloederen. Nie-
mand die er zelfs nog maar 
de ramen lapt of iets fleurigs 
neer zet.’ De andere heer 
vindt  het merkwaardig dat 
een gemeente toestaat dat 
vastgoed binnen de ge-
meente zo verloedert. Voor 
alles wat je wilt verbeteren 
of veranderen heb je een 
vergunning nodig en dit kan 
zo maar….. ‘Wat mij betreft 
voeren wij hier net als in 
Vlaanderen een stevige ver-
loederingsbelasting in voor 
panden, die staan te ver-
kommeren. Dan kan de ei-
genaar zelf kiezen of hij zijn 
geld aan een aannemer 
uitgeeft of dat hij het naar 
de overheid brengt. Het be-
lastingstelsel in Nederland  
gaat toch om, kunnen ze 
deze heffing ook meteen 
invoeren. Zo’n maatregel 
zou de eigenaar absoluut 
prikkelen zijn verantwoor-
delijkheid te nemen!’ 	  



Drechtje spreekt verder:

Een woonbootbewoner ver-
telt dat eigenaren van de 
woonboten in het Amstel Bu-
siness Park mee kunnen pra-
ten over de Watervisie van 
de gemeente Amsterdam 
op maandagavond 15 juni 
a.s. in Pakhuis de Zwijger. Op 
Amsterdam.nl staat een 
Stadsdebat aangekondigd, 
voor de woonbootbewoners 
van Amsterdam-Duivend-
recht van belang, omdat 
het eind van dit jaar de Wa-
tervisie vastgesteld wordt 
door de Amsterdamse ge-
meenteraad. Amsterdam 
heeft de zeggenschap over 
het water en de walkanten 
in het ABP.  Het programma 
begint om 19 uur en is ook te 
volgen via livestream. 

‘Hoe is het eigenlijk met het 
groen, in het Zonnehofplant-
soen? Ik maak er wel een 
rijmpje van maar onze bo-
men, onze struiken, de nieu-
we natuurspeeltuin voor de 
leerlingen van de twee ba-
sisscholen, het recente bo-
demonderzoek, loopt nog 
steeds als een rode draad 
door alle gesprekken bij 

Drechtje’ merkt een Zonne-

hofbewoner op. Drechtje kan 
hem vertellen dat hij als be-
langhebbende bewoner 
van harte welkom is in de 
keet van de sporthal a.s. 
maandag 15 juni om 16.30 
uur. Leden van de St. Vrien-
den van Duivendrecht heb-
ben daar als EOP (Erkend 
Overleg Partner) een be-
spreking met de projectlei-
der van de gemeente over 
het groen in het ontwikkel-
gebied bij de flats. Het licht 

staat nog altijd op rood als 
het gaat om het kappen 
van bomen. En rood bete-
kent : STOP.  Pas als zeker is 
wat écht moet, of écht niet 
anders kan én als precies (!) 
duidelijk is wat er aan groen 
terug komt en waar die  
nieuwe aanplant komt, dan 
gaat het licht pas op groen! 

Omdat er zoveel onrust is 
over kappen van bomen in 
het Zonnehof én bomenkap 
bij de inrichting van het 
Dorpsplein is er voor alle Dui-
vendrechters een extra in-
formatiemoment gepland in 
de tijdelijke bibliotheek op 
vrijdag 19 juni tussen 16-18 
uur. 

‘Zal ik je zeggen Drechtje, dat 
ik het als Zonnehofbewoon-
ster helemaal niet leuk vindt 
dat de Zonnehofbewoners 
niet eens een uitnodiging 
gekregen hebben om het 
nieuwe schoolgebouw van 
binnen te bekijken! Ik vind 
het zo gek om daar om te 
vragen, maar ik ben na al 
die bouwwerkzaamheden 
voor mijn deur wel heel be-
nieuwd naar het resultaat’. 
‘Misschien wordt het  wel 
gecombineerd met de ope-
ning van het nieuwe Dorps-
huis, begin oktober. En hou-
den de scholen en de ge-
bruikers van het dorpshuis 
wel een gezamenlijke open 
dag!’ roept een dame, die 
op haar horloge kijkt. ‘Om 2 
uur kom ik naar het plein te-
rug om de kinderen aan het 
werk te zien met het stoep-
krijten. Zo leuk. Het plein kan 
wel een kleurtje gebruiken!’ 


