
Op deze druilerige woens-
dagmorgen, de 25e mei rond 
11 uur verzamelden zich op-
gewonden groepjes mensen 

rond Drechtje. Natuurlijk, dit is 

ongewoon maar tot de ge-
bruikelijke zaterdag duurt veel 
te lang…  daarom met spoed 
vervroegd!  

Men wil NU en OP DIT MOMENT  
al napraten over de bijeen-
komst van gisterenavond in 
het Reijgersbosch. De kreten 
‘schandalig’, ‘verbijsterend’ 
en ‘arrogant’ zijn niet van de 
lucht, en: ‘weten ze nou nog 
niet als bestuur hoe ze met ons 
Duivendrechters om moeten 
gaan? Dit kan toch niet, een 
zo slecht voorbereide presen-
tatie, de slechtste ooit van de 
gemeente.’ ‘Ja’, riep een an-
der, ‘ze dachten dat er maar 
een paar zouden komen… en 
dan zo dit plan ff erdoor druk-

ken. De minachting voor ons 
inwoners, die daaruit spreekt!’ 
Een mevrouw die de aan-
dacht trok door met haar uit-
geklapte paraplu alsmaar te 
zwaaien met extra regen-
druppels in het rond, kreeg 
aandacht en nam uitgebreid 
het woord. ‘Ten eerste: waar-
om het Reijgersbosch? Het 
Dorpshuis is dus te klein! Al-
weer een bewijs! Overigens 
geen woord over het Reijgers-
bosch… als dat afgebroken 
wordt, komt er dan weer zo-
maar een plan uit de lucht val-
len? Het is aanpalend gebied 
en gisterenavond de gele-
genheid er eens mededeling 
over te doen. Ten tweede: 
waarom heeft de wethouder, 
De Nijs en al die andere lui 
daar gisterenavond niet een 
plan B voor als het zo druk is?
Wat een stomme toestand: 
improviseren riep de wethou-

der ter verontschuldiging en 
zelfs de powerpoint deed het 
niet en er waren een hoop 
mensen! Zelfs met hun kinde-
ren omdat ze dit niet wilden 
missen.’  
Een meneer die net uit de 
groentewinkel kwam sprong  
er onverbiddelijk tussen. ‘Er 
kwamen veel mensen op af 
en ik zeg u, als er zoveel men-
sen komen die in de flats DE 
CHINESE MUUR genoemd wo-
nen en hun rustige avond er-
voor opofferen omdat het hun 
gebied is waar ze op uitkijken, 
waar hun kinderen spelen, 
dan is er écht wat aan de 
hand en dan mag de ge-
meente wel als de weerlicht 
zorgen dat er fatsoenlijk ge-
communiceerd wordt over de 
bouwplannen die voor hen zo 
plotseling uit de lucht komen 
vallen. 

Nood editie! 
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Drechtje spreekt:

Gezien vanuit Jupiter, links ligt Saturnus 
en rechtsonder de scholen



Drechtje spreekt verder:
De bomenkap ging niet door 
dankzij onze handtekeningen-
actie maar er zat een addertje 
onder het gras: een geheel 
nieuw plan met nog minder 
groen, nog minder speelplek 
voor kinderen.  

Ik zag gisterenavond van jong tot 
oud, oude en pas gearriveerde 
inwoners van Duivendrecht zich 
heftig zorgen maken. Zomaar 
een plan tussen ons in gedumpt 
en toen ik de wethouder er op 
aansprak zei ze dat ze er verder 
niets aan kan doen. De ge-
meente heeft het overgedra-
gen aan De Nijs.’ Verontwaar-
digd gemompel werd alom 
vernomen vanuit het ondanks 
het weer steeds verder aan-
groeiende groepjes.  
‘Ja’, riep een jongere dame die 
net wat vis gehaald had bij de 
kar, ‘ik sprak met iemand van De 
Nijs, zo’n keurig heer die net over-
vloedig gedineerd had, merkte ik 
en met zo’n hikje hier en daar niet 
goed raad wist met mijn vragen. 
Ik vroeg over de huren en die 
worden wel 1300 euries en dat 
betekent dat het niet voor Dui-
vendrechters is maar voor yup-
pen uit Amsterdam. Zo zien we 
dat telkens om ons heen gebeu-
ren. Jonge starters wachten al 
jaren op een woning, wonen nu 

maar bij hun ouders in en dan 
wordt er gebouwd, nee, niet voor 
onze eigen mensen hier.’  

Iedereen knikte instemmend. ‘Is 
die wethouder niet van Groen 
Links?’ merkte een tot nog toe 
stille jonge vader met een bak-
fiets en zijn kids erin, op: ‘die zijn 
toch voor groene daken? Overal 
wordt dat toegepast, in Amster-
dam (zie Parool) en in Utrecht 
zelfs op grote schaal en bij ons 
kon dat niet op de schooldaken 
en nu een groot stuk groen ver-
dwijnt waar wij tussen de flats van 
genieten en mogen we dat als-
jeblieft in een steenwoestijn met 
een stof producerend wegenstel-
sel rondom? Dan is het toch lo-
gisch dat er ten minste groene 
daken komen op de nieuw te 
bouwen huizen. Gelukkig is dat 
wel gezegd vanuit de zaal en 
daar sprongen ze niet eens op 
in!’ 

Hèt moment om verdere vragen 
aan de orde te laten komen 
maar nee, dat was niet hun plan 
met deze avond. Overigens wat 
bedoelen ze met paviljoenach-
tig? Dat is net zo gek als ingeto-
gen lantaarnpalen waar ik die 
projectontwikkelaars eens over 
hoorden.’  

Gezien vanuit 
Telstarweg, 
links de flat 
Mercurius en 
achter die 
van Neptunus 
en Jupiter

Diverse impressies tussen 
de nieuwe bebouwing

http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-straten-krijgen-dakboswachters~a4283094/
http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-straten-krijgen-dakboswachters~a4283094/


Drechtje spreekt verder:

‘Kijk’ zei een mevrouw gehuld in 
een plastic regencape, ‘de ge-
meente had gisterenavond goud 
in haar handen. Hèt moment om 
met inwoners in gesprek te gaan, 
ideeën op te pikken, te overleg-
gen en verder iets te ontwikkelen 
waar wij als inwoners blij van 
worden. Maar nee hoor, geen 
participatie en een zeer waarde-
loze avond waar iedereen boos 
over is.  

‘Ik zag zelfs een wethouder geïrri-
teerd weglopen. Zij snapte het 
tenminste, denk ik zo, dat is zij die 
ook voor onze bushaltes zorgde, 
tsja, die weet wel hoe het zit in 
Duivendrecht…’ Een tot dan toe 
zwijgzame meneer concludeerde 
‘dat hele circus gisterenavond 
was opgezet om ons dom te 
houden, alles in het vage te laten 
en vooral geen vragen in het 
openbaar. Er waren immers geen 
microfoons! Helemaal ter ere van 
het bouwbedrijf was het, een 
triest dieptepunt in datgene wat 
Duivendrecht alsmaar te verdu-
ren krijgt.’ Uit de groepjes kwam 
luid en duidelijk naar voren dat 
de gemeente dit anders en veel 
beter had moeten aanpakken, 

een gouden kans gemist, dus is er 
een heel creatieve herkansing 
nodig! ’Wacht ff’, riep een me-
vrouw de mensen toe: ‘actief 
hierin blijven hoor, niet onverschil-
lig worden, dat is wat ze willen! 
Wij gaan handtekeningen inza-
melen, raadsleden op de hoogte 
stellen, naar de raadsvergade-
ring gaan, petities opstellen. Ze 
zijn er nog niet want wij Duivend-
rechters weten te vechten! Des-
noods onze eigen vergadering 
hiervoor beleggen, ’t Dorpsplein 
is groot genoeg, zeer geschikt 
voor een demonstratie! Niet dat 
koppie laten hangen, dat zouden 
die bestuurders wel willen. We 
leven in een democratie, anno 
2016 en ze moeten daar in Ou-
derkerk weten dat er niet iets hier 
zo maar kan gebeuren zonder 
inspraak!!’ Iemand balde nog tot 
slot zijn vuist en schudde die heen 
en weer: ‘helemaal mee eens! 
Alert blijven, ze op de voet vol-
gen, je laten horen. ‘ 

Het werd tijd om op te breken, de 
kinderen van school te halen en 
naar huis te gaan op deze som-
bere dag in mei.  
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Gezien vanuit 
Van der Ma-
deweg, links 
achter de flat 
Jupiter en 
rechtsachter  
de flat Satur-
nus

Diverse impressies tussen 
de nieuwe bebouwing


