
Al staat ze even niet op 
het Dorpsplein, haar hof-
dame is present: om elf 
uur. Getooid met een dui-
delijk grote badge waar-
op afgebeeld hoe Drechtje 
er al jaren stond, is er in 
alle voorlopigheid ge-
woon elke zaterdag, be-
halve de schoolvakanties, 
de mogelijkheid van het 
gesprek van de week 
rond Drechtje.                                                                                                                 

Een stoere meneer grapte 
dat Drechtje. op vakantie 
is. Er werd instemmend 
geknikt. ‘We letten goed 
op dat ze weer op haar 
oude plek komt’, riep een 
mevrouw strijdvaardig in 
het voorbijgaan, ‘pas op 

want het hele dorp komt 
in opstand als ze er straks 
op het nieuwe plein niet 
staat.’  Ze schudde daar-
bij haar wijsvinger in de 
lucht. Een deftige me-
vrouw keek geschrokken: 
‘Nee hoor, het komt alle-
maal goed. We krijgen 
een mooi plein en dan 
staat zij er weer fier op de 
sokkel.  Ze weten in Ou-
derkerk maar al te goed 
hoe de Duivendrechters 
kunnen reageren.’ De 
hofdame liep een rondje 
langs de bouwhekken.  
Bij de bakker werd er op 
het nauwe overgebleven 
stukje straat druk gepraat 
over de parkeertoestand.  
Het groepje had het over 
het buurtje rond ’t Ven, bij 

CTO en het Pedagogisch 
Instituut (kortweg PI ge-
noemd). ‘Het is nu eind 
september’, begon een 
tanige meneer met zijn 
racefiets aan de hand, 
‘en ons is beloofd dat er 
na het zomerreces actie 
opgezet zou worden. De 
parkeeroverlast is al over-
gegaan in ellende. Moe-
ten wij nu ook met stukken 
in de krant en actie voe-
rend op de publieke tribu-
ne in de Raadzaal in Ou-
derkerk komen?  
De stemming is er bij ons 
wel naar!!’   ‘Nou en of’, 
kwam er tussen door van 
een mevrouw met felle 
gebaren die de meneer 
met ‘sorry’ in de rede viel.  

Je ziet me niet, maar ik ben d’r wel!  
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Drechtje spreekt:



‘Je weet toch dat de par 
keerdruk verschuift.Waarom 
gewacht? We hadden een 
inspraakavond in het PI en 
daar mompelde de wet-
houder iets over parkeer-
mogelijkheden die er voor 
het PI moeten zijn. Dan 
creëer je die toch. Waarom 
moeten wij al die auto’s 
van de medewerkers daar 
op ons parkeerterrein ac-
cepteren? En nog brutaal 
ook die lui. Zo van: wij heb-
ben toch recht! op die 
plekken. Wi j bewoners 
moeten soms in Diemen-
Zuid of nog verder parke-
ren, en dat met kleine kin-
deren en boodschappen.’ 
De woordenstroom was 
haast niet te onderbreken 
want het ging verder: ‘Dan 
bij CTO. Als er wat te doen 
is daar, dan is het overvol 
met auto’s en nog gevaar-
lijk ook met in- en uitparke-
ren en al die passerende 

sporters.‘ Vanuit de cafeta-
ria kwam een tweetal da-
mes aanlopen, tevreden 
knabbelend aan de te-
genwoordig kraakversge-
maakte patat. Zij bleven 
verbaasd bleven staan, 
hadden nog nooit van 
Drechtje gehoord maar het 
concept meteen begre-
pen. ‘Dat is fijn dat hier het 
onderwerp parkeren aan 
de orde komt’, zei de één 
waarbij de ander meteen 
bijviel: ‘Ja zeg, wij wonen 
op de Rijksstraatweg, bij 
Brugzicht. Als je daar de 
parkeeroverlast meemaakt. 
Niet te geloven! Te merken 
tot in de zijstraten en oor-
zaak van dagelijkse erger-
nis. Er moet wat aan ge-
daan worden. Het loopt uit 
de hand. Agressiviteit is al 
hier en daar gesignaleerd. 
De gemeente moet erger 
voorkomen door snel die 
blauwe zone in te voeren.’  

Drechtje spreekt verder:



                             

Drechtje spreekt verder:

‘Opeens kwam een me-
neer de hoek om die dui-
delijk het woord wilde en 
wel over de Van der Ma-
deweg . ‘De weg wordt 
gebruikt waar hij niet voor 
bedoeld is, namelijk als 
weg voor sluipverkeer. Of 
het in de spits is of niet, 
men rijdt er wel 80 km. per 
uur. Dat kan toch niet! Nu 
gaan ze de weg binnen-
kort opknappen. Het is 
dan verstandig met dit 
gegeven rekening te 
houden en de herinrich-
ting van de weg zo te 
maken dat dit probleem 
opgelost wordt en er max 
50 gereden mag worden. 
Het doel is namelijk een 
goed functionerende ont-
sluitingsweg voor Duivend-
recht en Diemen-Bies-
bosch.`Hij kreeg instem-
mend geknik.  Het groep-
je verspreidde zich hoofd-
schuddend over iets wat 
zo duidelijk zo langzaam 
gaat in besluitvorming en 
uitvoering.  
Iemand mopperde nog 
wat na: ‘En dan is ook 
n o g d a t A H O E D - p ro-
bleem. Nu houdt de apo-
theker zich ook niet de re-

gels van het bestem-
mingsplan. Maar goed 
dat de Stichting Vrienden 
van Duivendrecht blijft op-
letten en brieven schrijft.  
Intussen verplaatste de 
hofdame zich richting de 
groentewinkel, langs de 
bouwhekken en ’t nieuwe 
Dorpshuis. Twee oudere 
dames kwamen aanlo-
pen, bekeken de badge 
en vroegen: ‘Drechtje? Dat 
is toch die beroemde ver-
slaggeefster van Duivend-
recht ? We lezen haar be-
richten in de Vrienden van 
Duivendrecht, bij Dicht-
bij.NL en zo. O ja, is dat 
een beeld? Nooit gewe-
ten.’ Giechelend liepen 
ze de groentewinkel in: 
‘Lekker hoor hier, al die 
verse producten.’De hof-
dame liep verder richting 
Kruidvat. Anderen bleven 
ook even staan om een 
praatje te maken. Het was 
tenslotte een mooie dag 
in september… Het ge-
sprek ging nu over het 
Dorpsplein. ‘Zo immens 
groot dit plein’, zei de 
mevrouw leunend op de 
rollator waarop haar man 
antwoordde: ja, waar een 

klein dorp groot in kan 
zijn.‘ ‘Het Dorpshuis lijkt 
mijlen ver weg’, zei een 
jongeman. 
‘Hilarisch hoor, het is 
straks joggen en slalom-
men om het te bereiken 
vanaf hier.’   
Meer weten over fase-
ring, hinder, omleidingen 
en de werkzaamheden? 
Maandag 28 september 
2015 is er van 19.00-20.30 
uur een inloopavond in ’t 
Reijgersbosch, Lunaweg 
1 te Duivendrecht. Kunt  
dan niet? Mail dan naar 
omgevingsmanager@com

peer-bv.nl of bel naar 06 
4443 2336.  
Enne, vervolgt de jon-
geman, ik had trouwens 
nog een gekke ervaring 
met een koe op weg 
naar Ouderkerk, je ge-
looft t nooit! Haha la-
chen! M’n moeder heeft 
’t allemaal opgeschre-
ven. Iedereen wenste el-
kaar een mooi weekend 
en: tot volgende week!  
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