
Het was heerlijk vakantie 
weer en daarom was het 
ook rustig op het plein. Of 
leek dat maar zo? 

In de verte kwamen twee 
dames druk pratend aange-
lopen en hielden stil bij de 
sokkel van Drechtje. Drechtje 
wilde wat tegen de dames 
zeggen maar de eerste be-
gon al meteen te praten. 
‘Drechtje, heb jij het artikel in 
het Weekblad van 20 juni ook 
gelezen?’. ‘Ik zei het net te-
gen Truus…’ gebarend naar 
de mevrouw die naast haar 
stond ‘Het is toch wat: staat 
er in ons Weekblad dat de 
VVD zich rot is geschrokken 
van de financiële situatie in 
de Gemeente’. ‘We blijken er 
nog slechter voor te staan 
dan dat zij tot nu dachten? 
Volgens mij hebben ze dan al 
die tijd boter op hun hoofd 

gehad want iedereen wist 
toch al dat de afgelopen 
coalitie hun huishoudboekje 
niet zo goed op orde had-
den? We sluiten al jaren met 
verlies af en dus ook dit jaar 
weer’.  ‘Mien, je hebt hele-
maal gelijk’ zei de vrouw die 
Truus genoemd werd, ‘dat 
tekort zal ook in de komende 
jaren nog wel blijven bestaan 
ben ik bang want als ze de 
afgelopen jaren het niet on-
der controle hebben weten 
te krijgen dan zal dat in de 
toekomst ook wel niet ge-
beuren’. ‘Mmm, volgens het 
artikel’, sprak Mien, ‘ wil de 
VVD wel proberen dat nu 
goed in kaart te brengen en 
te kijken hoe ze weer een 
gezonde financiële situatie 
kunnen krijgen, door te be-
zuinigen op andere zaken.’ 
Nu probeerde Drechtje zich 
in het gesprek te mengen. 

‘Dat lijkt mij logisch, maar op 
welke zaken willen ze dan 
bezuinigen?’ sprak zei voor-
zichtig. 

‘Dat weten ze nog niet’, zei-
de eerste vrouw. ‘Maar…’ 
sprak Truus, ‘ze roepen toch 
al een tijdje dat er bezuinigd 
moet worden om naast de 
tegenvallers ook de extra 
kosten voor een vierde wet-
houder te kunnen betalen? 
Dus het geld zal toch ergens 
vandaan moeten komen …’. 
Mien antwoordde zonder 
ook maar even Truus haar zin 
af te laten maken. ‘Waar-
schijnlijk weer bij de burger. 
Of, zoals de geruchten nu 
gaan, door minder geld uit te 
geven aan monumentenbe-
leid en onderhoud, ondanks 
eerder gedane toezeggin-
gen, of aan groenvoorzie-
ningen en onderhoud, etc.’ 
‘Dat kan toch niet’ sprak 

Wie zal dat betalen… zoete lieve … 
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Drechtje spreekt…

 
TIP ONS 
Klik hier!

Wie zal dat 
betalen?         
Orkest zonder 
naam       
[Bron:youtube] 

https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
https://www.youtube.com/watch?v=goYX4C_zeuM
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje


Truus. ‘Eind vorig jaar heeft 
de toenmalige wethouder 
financiën ons toch verteld 
dat de kosten voor de burger 
eenmalig verhoogd werden 
om zo de extra kosten voor 
o.a. de Nieuwe Kern te beta-
len, maar dat daarna het 
geld toch echt weer, in welke 

vorm dan ook, naar de bur-
ger terug zou komen? 

‘Nou ben benieuwd met 
welke voorstellen ze aan zul-
len komen’, sprak Mien. ‘Het 
blijft trouwens verdacht, ook 
bij de andere wethouders, stil 
hierover. Ik ben dan ook 

bang dat het een hele hete 
politieke winter gaat wor-
den… Ik hou mijn hart vast…’ 
En met die woorden liepen 
beide dames weer weg. 
Drechtje bezorgd achter la-
tend.  

Volgende Drechtje is 14 juli! 

Drechtje spreekt verder:

                                                 Ingezonden mail uit de Kloosterstraat 
Sinds twee jaar vechten wij tegen de geluidsoverlast van club DNA op het Amstel Business Park  
Club DNA ligt op het grondgebied van de gemeente Amsterdam en doet niets met de klachten (meer dan 300). Via de 
app ‘verbeter uw buurt’ zijn alle klachten recent als afgehandeld gezet, zonder inhoudelijk afhandeling of communica-
tie. Zou u buurtbewoners er op willen attenderen dat het belangrijk is om klachten in te blijven dienen via telefoon 14020 
(ook in avond en nacht) of via de app ‘verbeter uw buurt’ of allebei? Met name bewoners van Michaëlplein en het 
Zorgtehuis worden opgeroepen dit te doen omdat die hoogst waarschijnlijk binnen het 100 of 200 meter goede buurbe-
leid vallen. Ook over het wekelijkse vuurwerk horen we veel klachten op straat, maar dien ze ook officieel in.  
Klachten kunnen ook gemaild naar de wijkagent pieter.velthuizen@politie.nl 

Er is een bestuursjurist ingeschakeld om deze zaak eens te bekijken. Club DNA heeft aan de gemeente Amsterdam ver-
teld dat zij een restaurant worden, de huidige vergunning voor elke dag feesten tot 05:00 en 06:00 in de ochtend blijft 
gehandhaafd. Volgens de club komt er een naamswijziging én een dakterras. Er zijn al voortekenen van de verbouwing 
waargenomen. Navraag bij gemeente Amsterdam oost (afdeling vergunningverlening) heeft geleerd dat er geen om-
gevingsvergunning en geen bouwvergunning is aangevraagd voor het dakterras en dat bij het verlenen van de hore-
cavergunning de afdeling destijds verkeerd is ingelicht door afdeling handhaving Amsterdam oost (die geluid en ande-
re overlast komen controleren in de nacht mocht Amsterdam centrum capaciteit over hebben). Er is gezegd dat er 
maar één klacht is ingediend. Gezien ons eerder ingeleverde buurtrapport uit 2016 met ca. 180 handtekeningen en de 
app ‘verbeter uw buurt’  met 300 klachten, loopt het aantal nogal uiteen… De Kamer van Koophandel weet ook niks 
van een wijziging. Het kan zijn dat de restaurant/lunchroom functie wordt misbruikt voor vergunningverlening, iets dat al 
eerder gebeurde toen de lunchroom af en toe zaalhuur voor verjaardagsfeesten wilde zijn en daarop de zwaarste ca-
tegorie horecavergunning werd verleend. 
Er wordt gefluisterd dat gemeente Amsterdam van Amstel business park een heel horecagebied wil maken met bijko-
mende overlast, daarom is het belangrijk om de vergunning van club DNA te blijven bevechten en klachten te blijven 
indienen. 

Advies van Drechtje: Belangrijk is deze geluidsoverlast ook politiek onder de aandacht te brengen, nu na twee jaar 
vechten ‘tegen de bierkaai’  het ambtelijke traject niet goed werkt. Het beste is te beginnen in de gemeente Ouder-
Amstel en daarna door naar Amsterdam. 

• Op dinsdag 3 juli 2018 houden de wethouders spreekuur in het gemeentehuis, ingang Dorpshuis, Ouderkerk aan de 
Amstel van 17:00-18:00 uur. Verzoek onze wethouders om namens de Duivendrechtse bewoners met Amsterdam 
contact op te nemen om de overlast van club DNA een halt toe te roepen. 

• Op donderdag 27 september 2018 inspreken bij de raadscommissie ruimte. Een dag van te voren per mail aanmel-
den bij raad@ouder-amstel.nl 

• Omdat 27 september 2018 best ver vooruit is en de overlast super vervelend, kan via de raadsgriffier een brief/mail 
worden gestuurd  met verzoek die met het postoverzicht aan alle raadsleden en fractieassistenten te versturen. En 
de raadsleden op te roepen dit bij het college aan te kaarten. Zelfde adres: raad@ouder-amstel.nl 

• Daarna inspreken bij bestuurscommissievergaderingen Amsterdam stadsdeel Oost, voor informatie zie https://
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeeloost/meedenken/inspreken-oost/ 

• Als er nog steeds geen bevredigend resultaat is, dan kan bij een raadscommissie van de gemeente Amsterdam 
worden ingesproken. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-
raad/invloed-uitoefenen/  

Het team van de Stichting Vrienden van Duivendrecht denkt en leest graag mee met (inspreek) teksten en adviseert 
over de te doorlopen procedure. Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
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Wat gaat goed?: 

Banken en hekjes 
Na lang wachten zijn afgelopen week 3 nieuwe 
banken bij de jeu de boules baan neergezet. In 
overleg met de gebruikers zijn de banken zo 
neergezet dat iedereen bij elkaar kan zitten in 
plaats van verdeeld tussen voor en tegenstan-
der. Namens de gebruikers dank aan de ambte-
naren die dit mogelijk maakten. Ook in het Vens-
erpark is een oplossing gekomen voor het 
brommers en fietsverkeer over het voetpad. Aan 
het begin van de Slinger en het voetpad is een 
hek neergezet om aan te geven dat je af moet 
stappen omdat het een voetpad is. Fijn dat er 
na ruim 9 maanden toch gehoor is gegeven aan 
de gevaarlijke situatie voor de wandelaars in het 
park. Alleen jammer dat het hek nu zo geplaatst 
is dat de Pizzabezorgers met hun brommers on-
gestoord nog steeds met 20 km per uur door 
kunnen rijden. De gevaarlijke situatie is nog niet 
verbeterd. Wellicht wordt dit hersteld gelijk met 
de herstructurering van de Slinger. 

De Slinger 
Het fietspad en het aanverwante groen van de 
Slinger krijgt een grote opknapbeurt. Op 10 juli 
tussen 19.00 en 20.30  wordt er een inloopavond 
georganiseerd in het Dorpshuis over de nieuwe 
inrichting van het voet- en (brom)fietspad De 
Slinger. Het gaat om het deel vanaf de gemeen-
tegrens met Diemen tot en met de Lunaweg. U 
bent welkom in het Dorpshuis, Dorpsplein 60 in 
Duivendrecht om het ontwerp te bekijken en 
vragen te stellen. Het ontwerp is samen met 
Stichting Vrienden van Duivendrecht en de 
werkgroep van de Stichting Coherente tot stand 
gekomen. Gemeente begint goede stappen te 
zetten met  het op tijd betrekken van de inwo-
ners. 

Compensatiegroen Zonnehof 
Wie heeft het niet gezien? De kaalslag in de 
Zonnehof voor de nieuwbouw scholen en wo-
ningen. Met zoveel nieuw steen, is er te weinig 
ruimte de gekapte bomen fysiek terug te plaat-

sen. Wel is er ‘compensatiegroengeld’, want 
elke gekapte boom vertegenwoordigt een be-
paalde waarde. Zonnehof inwoners worden ac-
tief door de gemeente betrokken bij de beste-
ding van deze middelen en hoe het Zonnehof 
weer een park gaat worden. 
Een van de keuzes was het geld binnen- of bui-
ten de Zonnehof flats uit te geven. Unaniem was 
de keuze dat binnen het Zonnehof  gebied te 
doen. Zo komt er een extra beeldbepalende 
grote(re) boom voor Saturnus.  Ook is gekozen 
voor de aanleg van een natuurlijke oever bij de 
Satelietbaan/Begoniastraat. 
Gemeente heeft vervolgens offertes aange-
vraagd bij twee ontwerpbureau’s en met een 
meerderheid van stemmen is dezelfde ontwer-
per als van het opknappen Dorpsplein uit de bus 
gekomen. Nu moeten we met elkaar om de ta-
fel. Het is even puzzelen met agenda’s of dat 
nog voor de zomer lukt, anders wordt dat na de 
zomervakanties.  

Agenda inloopavonden 
- De Slinger: 10 juli v.a. 19:00 Dorpshuis. 
- Kloosterstraat: 12 juli v.a. 19:00 uur Dorpshuis.  
De herinrichting van de Kloosterstraat had een 
valse start, want niemand in de straat wist welke 
bewoners door de gemeente bij de eerste idee-
ën betrokken waren. Verhinderd? Geef Drechtje 
informatie op de mail:  redactiedrechtje@ya-
hoo.com, dan nemen wij dat mee richting ge-
meente. 
 

Wat kan veel beter? 
Horen, zien en zwijgen? 
De nasleep van de verkiezingen houdt de ge-
moederen in het Dorp al geruime tijd bezig. De 
‘talk-of-the-town’, is de wel erg stille houding van 
de politieke partij in kwestie. Geen persbericht, 
geen ingezonden brief. Niets van dat al. Iemand 
deed een plas en alles bleef verder zo het was. 
Drechtje sluit zich daarbij aan en zet zich, zoals 
altijd met grote en inhoudelijk juiste betrokken-
heid in voor een goede ruimtelijke ordening van 
het grondgebied Duivendrecht. 

Drechtje nieuwsflits
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