
Deze zaterdag stapt ook 
plotseling een onrustig kij-
kende meneer met een 
rode trui van zijn fiets. Hij 
vertelt Drechtje dat binnen 
de gemeente toch zo’n 
rare dingen gebeuren. En 
ook echt heel onzakelijk, 
niet van deze tijd.  
                                                 
Alhoewel Drechtje wel va-

ker over onhandigheden 
vanuit de gemeente hoort, 
vraagt ze, nieuwsgierig als 
ze is, natuurlijk direct wat 
er aan de hand is. De me-
neer roept ‘je hebt het niet 
van mij, maar Rineke heeft 
informatie voor haar raad 

achtergehouden!’ Drechtje 
schrikt toch wel even. Ri-
neke zal wethouder Korrel 

vast zijn, maar de raad niet 
voorlichten, dat is toch 
een politieke doodzonde? 
Dan vertelt hij verder. ‘Je 
kent toch het AHOED dos-
sier?’ Ja, dat kent ze wel. 
Dan begint de mijnheer te 
fluisteren: ‘daar heeft de 
gemeente begin dit jaar 
bedacht om maar 4 van 
de 7 beloofde parkeer-
plaatsen aan te leggen. 
De andere drie zouden la-
ter worden aangelegd als 
het nodig zou zijn. Maar… 
de aanleg van deze 7 
parkeerplaatsen zouden 
volledig betaald worden 
door de eigenaar, de apo-
theek. Dat staat ook zwart-
op-wit in de omgevings-
vergunning.  

Wat blijkt nu … Wat blijkt 
nu … toen Rineke in janua-

ri 2015 dit jaar bedacht om 
deze parkeerplaatsen in 
twee delen te gaan aan-
leggen heeft ze hier haar 
raad wel over verteld, 
maar er niet bij verteld dat 
de extra kosten voor reke-
ning kunnen komen van 
de gemeente, en niet van 
de apotheek!’   
 
Drechtje moet dit nieuws 

even tot haar door laten 
dringen… betaalt de ge-
meente dus de parkeer-
plaatsen voor de apo-
theek? Dat is toch een 
verkapte subsidie aan een 
ondernemer?   

Maken we toch nog Samen Duivendrecht…?? 
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Drechtje spreekt:

We willen in Duivendrecht een samenleving waarin we met elkaar verbonden 
zijn, ruimte is voor betrokkenheid en initiatief en waarin inwoners en gemeente 

samen optrekken om onze woon- en leefomgeving te verbeteren!



Drechtje spreekt verder:

De gemeente kan haar geld 
wel beter besteden voor 
haar inwoners dan voor een 
apotheker te gaan betalen. 

Een likje verf voor het Dorps-
huis bijvoorbeeld!?.... ...en 
hoe weet deze meneer in de 
rode trui dit eigenlijk?  

Dit al overpeinzend vraagt ze 
de meneer hoe hij aan deze 
informatie komt, ‘Nou kijk, 
hier, ik heb het bij mij. Het 

staat gewoon in dit B&W be-
sluit, en een paar dagen later 
heeft Rineke haar raad voor-
gelicht met dit stuk waar niets 

over die kosten staat’.  

Een mevrouw die meeluister-
de vertelde dat ze goed kan 

begrijpen dat de bewoners 
die er vlakbij wonen zich zor-
gen maken voor dat parke-
ren bij het gezondheidscen-

trum. Ze vertelt dat ze zelf arts 
is en dat het de bedoeling is 
dat poliklinische zorg naar de 
wijken gaat, bij de artsen in. 

Wat nu voldoende parkeer-
plaatsen zijn, is dat straks niet 
meer. En dan krijg je zelfs in 

de Pelmolen van die tafere-
len die haar buurman op zijn 
weblog vorig jaar zette over 
parkeerdrukte in Duivend-

recht. Kijk maar, ze pakt haar 
mobiel en laat het zien en 
stuurt intussen snel het linkje 

door naar Drechtje. Een ande-

re mijnheer begint over de 
parkeerdrukte bij de Ber-

kenstraat sinds de blauwe 
zone daar vlakbij ligt, ook dat 
was te voorspellen en nu zit-
ten de bewoners met de 

overlast.  

Met een hele stapel handte-
keningen in z’n hand komt de 

volgende man bij Drechtje. 
‘Kan ik nog?’, vraagt ie netjes 

Drechtje knikt bevestigend en 

iedereen blijft staan luisteren. 
‘Luister, meerdere bewoners 

uit de Zonnehof flats, hebben 
het initiatief genomen voor 
een handtekeningen actie, 
wijzend naar de stapel, voor 

behoud van de 17 bomen, 
die weg moeten voor de na-
tuurlijke speeltuin bij de scho-
len.  

http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Dorpshart/150127_Ambtelijk_advies_aan_BW_over_extra_kosten_parkeren_apotheek.pdf
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Dorpshart/150203_Scan_Memo_fasering_blauwezone_parkeerplaatsen_Omgang.pdf
http://www.michaelboerop.nl/2014/06/12/falende-parkeerbeleid-kruidenbuurt/
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Dorpshart/150127_Ambtelijk_advies_aan_BW_over_extra_kosten_parkeren_apotheek.pdf
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Dorpshart/150203_Scan_Memo_fasering_blauwezone_parkeerplaatsen_Omgang.pdf
http://www.michaelboerop.nl/2014/06/12/falende-parkeerbeleid-kruidenbuurt/


Drechtje spreekt verder:

Met een ruime meerder-
heid  van 70% huishou-

dens willen de bewoners 
van de Zonnehof flats dat 
de 17 bomen blijven staan 
en niet gekapt worden. 

Deze bomen zijn niet ziek 
en met goed onderhoud 
kunnen deze bomen nog 
zeker nog 20 á 30 jaar 

mee. Deze bomen heb-
ben nota bene de afge-
lopen zomer de zware 
storm goed doorstaan. 

Bovendien leveren bomen 
een positieve bijdrage 
aan de leefkwaliteit, na-
melijk een fijne woonom-

geving en reduceren bo-
men het fijnstof. En, de 
bewoners van Jupiter kij-
ken precies uit op de 17 

bomen en beschouwen 
dit als ‘hun’ tuin.  

Bovendien is er een prima 
alternatief voor de Natuur-

lijke speelplaats. Alle be-
woners willen dat die Na-
tuurlijke speelplaats er 
komt, net zoals in het 

Beeldkwaliteitplan Zonne-
hof is opgenomen, maar 
dan op een andere plek 
die de gemeente in ge-

dachten heeft. Direct 
naast het gebied met de 
17 bomen ligt een open 
stuk grond met een speel-

plaats voor de kinderen. 

Deze plek is compleet 
verwaarloosd. Er staan 

kapotte speeltoestellen, 
een zandbak die verzakt 
is, een gevaarlijke skate-
board baan en een afge-

trapt voetbalveldje. Als dit 
glooiende stuk grond seri-
eus opgeknapt wordt, is 
het prima geschikt voor 

een nieuw stuk Natuurlijk 
spelen voor de kinderen. 
Kijk maar naar de foto’s 
van de huidige verwaar-

loosde speelplaats en de 
handtekeningen van 370 
huishoudens uit alle flats in 
het Zonnehof gebied.   

Leert de gemeente dan 
nog niet van ervaringen 
uit het verleden en luiste-
ren ze wel naar de inwo-

ners…? En, wat doen onze 
raadsleden met al deze 
informatie?  
‘Net de belastingdienst, 

maar dan anders: ‘erva-
ringen uit het verleden zijn 
niet om van te leren in de 
toekomst’ grapt de mijn-

heer met de rode trui als 
hij weg fietst.  

Later, in haar eentje op 

haar sokkel denkt Drechtje 
nog heel lang na over de 

politieke en participatie 
doodzondes waar ze net 
over hoorde… 

http://plannen.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/documenten
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Groen_en_bomen/Speelplaats_Zonnehof.pdf
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Groen_en_bomen/Scan_Handtekeningen_Zonnehof-_andere_plek_natuurlijk_spelen.pdf
http://plannen.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/documenten
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Groen_en_bomen/Speelplaats_Zonnehof.pdf
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Groen_en_bomen/Scan_Handtekeningen_Zonnehof-_andere_plek_natuurlijk_spelen.pdf

