
Het was een boeiend overleg 
zaterdagmiddag jongstleden 
op het Dorpsplein met diver-
se mensen die zich bezig 
houden met het wel en wee 
van het dorp,  hun eigen 
woonomgeving. 

De meneer,  die aanschoof 
met het bericht over het juis-
te aantal WONINGEN maxi-
maal  in De  Nieuwe Kern 
4.500 (!) stelde het groepje 
gerust, vooral omdat wet-
houder Marian van der Wee-
le dat duidelijk tijdens de 
laatste raadsvergadering 5 
juli 2018 gezegd heeft én 
omdat die uitspraak vastge-
legd is op een af te luisteren 
band.  

En ja, dan gaat Drechtje 
spreken over Klare Wijn etc. 
etc. En toen ging er juist op 
dat heikele punt van het 

aantal woningen bij een re-
dactielid iets goed mis!  

Gelukkig is er een zéér atten-
te lezeres uit Duivendrecht, 
die deze fout leest én ook  
de moeite neemt om te rea-
geren: 

‘Lees altijd graag jullie nieuws-
brief maar in de laatste van 14 
juli 2018 staat een fout. Er wordt 
gesproken over 4.500 nieuwe 
inwoners maar dit zijn toch echt 
het aantal huizen. Het gaat over 
ongeveer 13.000 nieuwe inwo-
ners. Een verdubbeling van de 
gemeente. Geen idee of jullie 
dit bekend was. In ieder geval 
waard om even te melden’.  

Wij stellen u gelijk gerust.  

Drechtje  en haar teamleden 
volgen kritisch alle ontwikke-
lingen rond De Nieuwe Kern 
én de andere gebieden in 
en om het dorp Duivend-
recht: De Slinger, de Zonne-

hof, de Kloosterstraat, de  En-
trada en de transformatie 
van het Amstel Businesspark. 

De gemeente Ouder-Amstel 
groeit en groeit, neemt de 
ene na de andere opdracht 
aan. DUO Plus, maar een 
begroting in de Min. Genoeg 
om Drechtje ook de komen-
de jaren te laten spreken. 

Nu even vakantie! Teamle-
den Drechtje. 

Als de wijn is in de man … 
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Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds?  Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40  in Duivendrecht

Drechtje spreekt…

 
TIP ONS 
Klik hier!

Let op: nieuw bankrekeningnummer 

NL51 RBRB 0706 6077 40  
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