
Het verbaast Drechtje niet dat 
Duivendrechters bij haar langs 
blijven komen en vertellen wat 
hen zoal bezighoudt. Voor ie-
dereen geldt zij als een ver-
trouwelijk rustpunt, waar zon-
der plichtplegingen het een 
ieder vrij staat gedachten en 
gevoelens te uiten om daarna 
met blij gemoed weer verder 
te gaan. Zittend op een der 
moderne banken zijn de con-

tacten met Drechtje vaak van 
persoonlijke aard, maar er zijn 
ook gesprekken waar wel en 
wee over allerlei zaken pu-
blieke zaken worden gedeeld. 

Zo vroeg een mevrouw van 
middelbare leeftijd aan een 
jonge vader met een klein jo-
chie op zijn arm of hij weleens 
de gemeentelijke website be-
zocht. Nee, antwoordde hij en 
was benieuwd waarom zij 
hiernaar vroeg. Nou, ik heb je 
vaker gezien en als er in het 

dorp iets van belang is dan 
kom ik je weleens tegen. Zo, 
zo, zei de jonge vader maar 
dat is toch voor de hand lig-
gend, u heb ik ook eerder 
ontmoet. Vele inwoners ken-
nen elkaar van gezicht en 
sommigen daar sta ik even bij 
stil en hoor dan al snel wat er 
in het dorp speelt.  
Verder ontvang en lees ik elke 
week het Weekblad voor Ou-
der-Amstel dus ik mis niet zo-
veel van wat er in het dorp 
gebeurt. Mevrouw vond zijn 
antwoord duidelijk maar zette 
toch nog eventjes de puntjes 
op de i door hem te adviseren 
de website van Ouder-Amstel 
te bezoeken omdat daar veel 
informatie op staat. Voorts 
raadde ze hem aan kennis te 
nemen van de site van de 
Stichting Vrienden van Dui-
vendrecht. Ja, ja, mevrouw uw 
adviezen neem ik ter harte 
maar nu moet ik toch echt 

wat aandacht aan mijn zoon-
tje geven. 

De mevrouw keek teleurge-
steld, ze had namelijk nog niet 
echt kunnen zeggen wat haar 
zo bezighield, maar dichtbij zit 
een groepje leeftijdsgenoten.  
 
Na een ons kent ons begroe-
ting ging ze bij hen zitten en 
hoorde over inspraak. Precies 
het onderwerp dat haar sinds 
enige tijd zo bezighield want 
ze had gelezen en gehoord 
dat de gemeenteraad spelre-
gels voor inspraak ging veran-
deren. Een man met een snor-
retje en een prachtige bos grijs 
haar voert het woord. Hij laat 
er geen misverstand over be-
staan dat hij geschrokken is 
van de voorgestelde wijzigin-
gen in de inspraak en vraagt 
zich af of de raadsleden op 
hun achterhoofd zijn gevallen. 
Inspraak is gewoon het direct 
betrekken van burgers in  

Om bij stil te staan, luister eens naar inwoners! 
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Drechtje spreekt verder:
Duivendrecht, Ouderkerk aan de 
Amstel en Waver en belangheb-
benden bij voorbereiding van 
gemeentelijke ideeën en plannen 
en uitwerking ervan. Bestuurders 
en ambtenaren moeten daar-
naar te handelen. Punt! Dit be-
grijpt iedere burger zo zegt hij. 
Wat nu onder het bestuur van het 
zittende college van B&W wordt 
voorgesteld is onbegrijpelijk en 
breekt sluipenderwijs nog verder 
af het kunnen meedoen van bur-
gers. Er wordt instemmend geknikt 
met de toevoeging dat dit afbre-
ken van inspraak en dus demo-
cratie niet de schuld is van uit-
voerende ambtenaren. 

Het loopt tegen half vier, op dit 
niet vaste Drechtje tijdstip. Het 
zonnetje laat zich regelmatig zien. 
Sommige ouders die net hun 
kroost van school hebben ge-
haald praten even na in de na-
bijheid van Drechtje. Ze hebben 
het over de apotheek/huisart-
senpraktijk In de Pelmolen 1-3. 
Men schijnt zich daar niet aan 
ruimtelijke spelregels te houden. 
De ouders maken kenbaar hier-
over wel iets meer te willen we-
ten. Een moeder weet er meer 
van en zegt dat de Stichting een 
toelichting heeft geschreven voor 
de raadsleden:  Kom op voor de 
kansen voor het Dorpsplein, want 
extra bedrijven toestaan in de 
AHOED betekent blijvende leeg-
stand op het plein!  

Het is bijna vijf uur en verschillen-
de bezoekers van het Dorpsplein 
blijken zin te hebben in een hapje 
en drankje. Dit samenzijn in het 
hart van Duivendrecht geeft reu-
ring. Wederom ziet en hoort 
Drechtje hoe emotioneel meerde-
re terrasbezoekers met elkaar in 
gesprek zijn. Het is haar snel dui-
delijk dat deze emoties van doen 
hebben met de uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan in 
het hart van Zonnehof. Er wordt 
zonder de gemeenteraad hierin 
te kennen afgeweken van dit 
plan. Ze hoort, kort door de 
bocht, dat die raad zich zonder 
enige tegenspraak in het pak laat 
naaien als gevolg van een pro-
grammawijziging. Eigenlijk wil 
Drechtje dit helemaal niet horen 
omdat ze er vanuit gaat dat elk 
lid van de raad gewetensvol het 
beste voor heeft met Zonnehof 
maar ze is het eens met de  me-
ning van de omstanders dat ont-
wikkelingen in Zonnehof in politiek 
abacadabra worden verstopt. 

Daar begrijpt geen enkele burger 
iets van. En als plaatselijke volks-
vertegenwoordigers hun werk niet 
doen, komen bewoners van Jupi-
ter en Saturnus vanzelfsprekend in 
opstand. Neem nou de bomen-
kwestie nabij Jupiter, zegt een 
knappe jonge man, daar hebben 
ze bij de gemeente in de uitwer-
king een zootje van gemaakt.  
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Drechtje spreekt verder:

En achteraf is er ook nog eens 
geen goed woord voor de hon-
derden huishoudens in Zonnehof 
die al tijden aangeven dat de 
gemeente fout zit. En als klapper 
op de vuurpijl, past de gemeente 
tijdens de wedstrijd de spelregels 
aan! 
Lees hier de inspreektekst van 
een verbaasde bewoner tijdens 
de commissievergadering van 2 
juni 2016. 

Drechtje hoort vanaf haar sokkel 
ook een viertal biergenieters. Ze 
zijn in goede stemming, hebben 
veel lol en geven er blijk van te 
weten wat er in het dorp speelt. 
Zo laten ze blijken moeite te 
hebben met de lokale politici 
waarvan sommigen wel erg hard 
schreeuwen maar niets bereiken. 
En vraagt er een zich af wat toch 
de bedoeling is van het afschui-
ven van taken naar onbereikbare 
organisaties zoals het ambtelijke 
samenwerkingsverband met de 
gemeenten Diemen en Uithoorn, 

provincie, groengebied, stadsre-
gio, vervoersregio, veiligheidsre-
gio. Daarop krijgt hij met instem-
ming van de anderen de reactie 
zijn eigen hoofd maar eens bo-
ven het maaiveld te plaatsen 
waarop een bulderend gelach 
volgt.  

De aanloop naar het plein is 
drukker dan anders. Tegen de 
klok van zes gaan twee heren 
met elkaar in gesprek over de 
winkelblokken aan de Telstarweg 
en de Waddenland. Een jonge 
vrouw ziet hen, loopt op ze toe 
en vraagt waar ze mee bezig zijn. 
Hebben ze soms interesse hier te 
ondernemen? De heren kijken 
verbaasd waarna drie miljoen 
euro gemompeld wordt.  
De jonge vrouw lijkt het in Keulen 
te horen donderen en loopt ver-
der. En ze hoopt dat er toch ein-
delijk eens wat gedaan gaat 
worden aan de leegstand op het 
Dorpsplein! Wellicht de inwoners 
eens vragen wat te doen?! 
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