
Drechtje, heeft een hele mooie 
warme zomer gehad. Heerlijk 
was het! Standvastig op haar 
sokkel was over het algemeen 
genieten. Echter… 

Wat een herrie was het soms 
deze zomer! Inwoners klaag-
den steen en been bij Drechtje 
haar sokkel over de laagvlie-
gende vliegtuigen.  

Ook de gemeente erkende de 
overlast van Schiphol en snel-
wegen. Gaat om zowel ge-
luidshinder als (ultra) fijnstof. 
Maar ook over veiligheid en 
gezondheid. Bovendien zegt 
de gemeente dat ze actief 
lobbyen de overlast terug te 
dringen. Maar er komen steeds 
meer signalen dat alleen maar 
verwarring wordt gezaaid, wat 
bestuurders zeggen niet klopt, 
niet in overeenstemming is met 
afspraken en dat zienswijze(n) 
van bewoners in de Omge-
vingsraad Schiphol (ORS) na 

gemaakte afspraken niet juist 
verwerkt zijn.  

Onze wethouder is wel eerlijk, 
en promoot volbebouwing, zie 
uitzending Een Vandaag van 
27 juli 2018 KLIK HIER 

Toch zijn er duidelijke tegenge-
luiden, zoals o.a. te lezen is op 
een bericht van de volkstuin-
ders in Duivendrecht van 2 
maart 2018 KLIK HIER  

En gister, op 15 september 
2018 de kersverse nieuwe 
topman van Schiphol, Dick 
Benschop, groei Schiphol niet 
langer heilig  KLIK HIER  

Drechtje hoorde ook de gehe-
le zomer dat het écht van de 
gekke is dat onze gemeente 
niet heeft meegedaan heeft 
aan een onderzoek van de 
NOS over geluidshinder van 
vliegtuigen onder omliggende 
gemeenten van Schiphol én 
over het functioneren van de 
ORS. Meermaals heeft Drecht-

je de gemeente gevraagd 
wat hiervan toch de reden is. 
Waarop de reacties luidden: 
‘Dit is ons niet bekend.’, ‘U 
hoort nog van ons.’ en ‘We 
zullen de ingekomen post nog 
eens laten nakijken.’ Drechtje 
vindt dat dit natuurlijk bespot-
telijke antwoorden, juist omdat 
na het post–akkefietje over de 
rechten van onze woonboot-
bewoners in het Amstel Busi-
ness Park Zuid de correcte be-
handeling van post onder-
zocht en opnieuw vastgelegd 
is.        
Met het fijnstof in de ogen 
wordt volgens Drechtje alle 
inwoners van Duivendrecht 
door de gemeente extra zand 
in de ogen gestrooid dat het 
niet meedoen aan het zomer-
onderzoek van de NOS goed is 
geweest. Want constructief? 
samenwerken met Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen en Uit-
hoorn om geluidshinder en (ul-
tra) fijnstof terug te dringen zou 
belangrijker zijn.  

Vliegen? Nieuwbouw? Inwoners participatie? 
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transparant
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Drechtje spreekt…

 
TIP ONS 
Klik hier!
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Tja... wat wordt in dat bestuur-
lijk/ambtelijk overleg zonder de 
inbreng van inwoners en be-
langhebbenden gedeeld?  
Hebben de samenwerkende 
gemeenten wel geluisterd naar 
inwoners en samen gesproken 
over het objectieve onderzoek 
van de NOS en de problemen 
over (nieuwe) woningbouw 
rondom Schiphol?  
Drechtje vindt het schrijnend 
dat voor publiek toegankelijke 
verslagen van bijeenkomsten 
op de website van onze ge-
meente ontbreken. En, op ons 
eigen Weekblad na, dat ande-
re dag- week- beleidsbladen 
en meerdere websites helder 
en gedetailleerd publiceren 
over de clash tussen voorge-
nomen nieuwbouw en vliegen.  

Voor de generaties na ons is 
het tegengaan van nog meer 
geluidshinder en (ultra) fijnstof 
zo groot dat Duivendrechters 
(inwoners en belangen organi-
saties) geraadpleegd moeten 
worden om samen met omrin-
gende gemeenten een eens-
gezind standpunt in te kunnen 
nemen.  

Wat nu door onze gemeente 
wordt gedaan is ‘verdeel en 
heers’. Bewijs ligt aan de sokkel 
van Drechtje. Na verschillende  
publicaties gelezen te hebben, 
is Drechtje tot de slotsom ge-
komen dat elke gemeente een 
ander standpunt inneemt. 

Het college van Uithoorn, part-
ner van Ouder-Amstel en Die-
men in DUO+-verband, heeft  
geen vertrouwen in de onaf-

hankelijkheid en betrouwbaar-
heid van de berekeningen van 
Schiphol en geeft, net als het 
college van Aalsmeer, te ken-
nen dat de ORS niet goed 
functioneert. En Amstelveen 
houdt zich koest. 

De colleges van Diemen en 
Ouder-Amstel hebben niet 
meegedaan aan het onder-
zoek van de NOS. Echter, uit 
zeer recent onderzoek blijkt 
dat in Diemen op termijn meer 
dan 11.000 nieuwe inwoners 
(ernstige) geluidshinder zullen 
ervaren en voor Ouder-Amstel 
betreft dat na oplevering van 
De Nieuwe Kern (DNK) 14.000 
nieuwe inwoners.  

Welke belangen spelen hier 
nog meer? Wat is de reden dat 
bestuurders en volksvertegen-
woordigers zich koest houden 
en verkiezingsbeloften niet na-
komen om inwoners en belan-
gengroepen actief te betrek-
ken?? 

Want, bij het ontwikkelen van 
ruimtelijke plannen lijken de 
kansen om samen een duur-
zame vuist te maken voor de 
hand te liggen, maar niets is 
minder waar.  

Zo wil het college van Amstel-
veen onder de aanvliegroute 
Buitenveldertbaan Schiphol de 
studentencampus Uilenstede 
met maximaal 2.500 kamers op 
kantorenlocatie Kronenburg 
uitbreiden. De Minister van In-
frastructuur en Waterstaat be-
slist echter in het tweede kwar-
taal 2018 afwijzend omdat de 

risico's voor veiligheid en ge-
zondheid te groot zijn. Met 
steun van een eensgezinde 
raad besluit het college van 
Amstelveen de voorgenomen 
uitbreiding toch door te zetten 
(HUH !?). 

En zo wil onze gemeente, na 
acceptatie van Amsterdamse 
eisen, op locatie De Nieuwe 
Kern (DNK ofwel ‘t Duivend-
rechtse Veld), ook liggend on-
der de aanvliegroute Buiten-
veldertbaan-Schiphol, 4.500 
woningen bouwen.  

Wat Drechtje nu heel graag wil 
is dat alle politieke partijen in 
onze gemeente zich hard ma-
ken om samen met alle inwo-
ners/belanghebbenden, een 
duurzame en sociale ontwikke-
ling van het Duivendrechtse 
Veld (nu De Nieuwe Kern, DNK) 
mogelijk te maken.   

Want dat gebeurt nu niet, in-
woners en belanghebbenden 
mogen nog niet meedoen. 
Krijgen steeds te horen: ‘het is 
nog te vroeg’.  

Alleen SAMEN maken we Ou-
der-Amstel? 

Zodat in goed overleg ge-
meente(n), alle inwoners/be-
langhebbenden/eigenaren, in 
het krachtenveld gezamenlijk 
een goede ruimtelijke ontwik-
keling en een weloverwogen 
afweging kunnen maken. 

Drechtje spreekt verder:

Ook zoveel vlieg-
tuig overlast?        
Klik hier en meldt 
het ons!
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Wat kan heel veel beter? 
Weekblad Ouder-Amstel - nu zwerfvuil 
Stapels Weekbladen en Echo’s liggen (soms 
nog gebundeld) als oud vuil op straat. Bij de 
trap van het station en in de hoek bij de 
toegangsdeur van het Dorpshuis en de bi-
bliotheek. Het is echt vreselijk, vooral als de 
wind en regen er vat op krijgen. Je schaamt 
je rot! 

Het huis- aan-huis bezorgen lijkt verleden tijd. 
Bezorgklachten worden nog steeds NIET se-
rieus genomen.  

Daarbij komt nog dat in het jl. Weekblad, 
dat op de balie van het Dorpshuis ligt om 
opgehaald te worden,  belangrijke Duivend-
rechts nieuwsfeiten gewoon ontbreken:   

1. De expositie Cultuurprijs Ouder-Amstel 
staat sinds 11 september jl. in het Dorpshuis 
en de bezoekers kunnen stemmen op hun 
favoriete stuk.  In het weekblad voor Ouder-
Amstel is wél een pagina groot redactioneel  

over een kunstroute in de gemeente Aals-
meer.  Dat is 22 kilometer van het Dorpsplein  

(HUH ?!).     

Maar geen enkel woord over ons lokale ini-
tiatief voor een Cultuurprijs Ouder-Amstel. Of 
hoe te stemmen. Onbegrijpelijk!  

2.     LAUW! Jongelui uit Duivendrecht organi-
seren 15 september een zaterdag avond-
party in Duivendrecht voor de jeugd 16+.  
In het weekblad geen enkele berichtgeving 
over dit evenement. 

3.     Op 15 september overdag organiseer-
den de winkeliers een Springkussenfeest op 
het Dorpsplein met van alles daar om heen. 
Niets hierover in het Weekblad. Nu hebben 
wij een mooi dorpsplein met ruimte voor ac-
tiviteiten en nu is er geen publiciteit.  

Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft 
dit voor de zomer aangekaart bij de wet-
houder. Nog geen reactie ;( 

Dit moet écht anders!  

			

Zonnehof nieuwbouw deels VANGASLOS!  
Inspreken en lobbbyen door de Stichting 
Vrienden van Duivendrecht en een raads-
breed aangenomen motie heeft gezorgd 
dat de oorspronkelijke plannen, waarvoor 
de contracten in 2016 werden getekend, 
zijn aangepast!  

‘Met de urgentie van de mondiale op-
warming in het achterhoofd hebben we 



Wat gaat redelijk?: 

Zonnehof nieuwbouw deels VANGASLOS!  
Inspreken en lobbbyen door de Stichting 
Vrienden van Duivendrecht en een begin 
deze zomer raadsbreed aangenomen mo-
tie heeft gezorgd dat de oorspronkelijke 
plannen, waarvoor de contracten in 2016 
werden getekend, zijn aangepast!  

‘Met de urgentie van de mondiale op-
warming in het achterhoofd hebben we 
de opzet nogmaals bekeken. Gelukkig 
bleek het financieel en technisch haal-
baar om 14 van de 129 woningen gas-
loos te maken. Dat past in ons streven 
om zoveel mogelijk energieneutrale wo-
ningen aan te kopen’,  

zegt Henk Onstwedder, voorzitter van de be-
leggingsadviescommissie van BPL Pensioen.  
In de Zonnehof worden in totaal 129 huur-
woningen gerealiseerd. De 14 eengezins-
woningen worden uitgerust met een warm-
tepomp, waardoor een gasaansluiting 
overbodig is. Zonnepanelen op de daken 
zorgen ervoor dat de huurders bij zuinig ge-
bruik vrijwel geen kosten kwijt zijn aan het 
verwarmen van de woning. In de apparte-
menten wordt het gasverbruik gedrukt door 
vloerverwarming en het terugwinnen van 
warmte uit ventilatielucht. Daarnaast gaan 
huurders koken op inductie in plaats van 
gas.  
Helaas geen 100% VANGASLOS maar binnen 
de (on)mogelijkheden een super resultaat! 

Schilderen achterzijde Dorpshuis  
Lange tijd is gesproken over het schilderen 
van de achterzijde van het Dorpshuis. Daar 
is hele tijd geleden een voorstel van een 
Duivendrechtse inwoner voor ingediend. 
Goede nieuws is dat vanuit de gemeente 
recent bericht is ontvangen dat wordt ge-
werkt aan een collegevoorstel waarin over 
het onderhoud aan het dorpshuis besloten 
wordt. In dat voorstel worden de kleurstellin-
gen uit het voorstel overgenomen. De Stich-
ting Vrienden van Duivendrecht houdt jullie 
op de hoogte! 

Huren ruimte in het Dorpshuis 
Op basis van klachten over de onbeschik-
baarheid van het huren van ruimtes in het 
Dorpshuis met de wethouder besproken. 
Antwoord was dat op de maandag, dins-
dag, woensdag en donderdag het Dorps-
huis vaak volgeboekt is buiten de vakanties 
om. De vrijdag is meestal wel vrij op de po-
pulaire vergadermomenten. Het kan dus 
moeilijk zijn om als   incidentele huurder op 
populaire tijden een zaaltje te huren met 
uitzondering van vrijdag.  Er kan voor vragen 
verhuur een mail verzonden worden 
naar  info@bindelwijk.nl  . Dit staat vermeld 
op de website onder Sport. Gemeente 
geeft toe dat dit inderdaad lastig is te vin-
den. Gemeente gaat intern kijken of deze 
mailadressen prominenter op de website 
kunnen komen. 
Niet helemaal wat wij als Duivendrechters 
willen, maar wel een kleine stap in de goe-
de richting. 
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Open Dag maandag 3 september 2018 in ’t 
Reijgersbosch.  
Van Bejaarden naar Jongerenwoningen en 
Kinderdagverblijf annex binnenkort. 

Een goed initiatief om Duivendrechters in de 
gelegenheid te stellen de ontwikkelingen 
van nabij te zien waarover in ’t dorp veel 
gepraat is: de pijn en het verdriet van de 
vertrekkende bejaarden en hun familie en 
hoe dat nu zich verder ontwikkelt met de 
daar wonende studenten.  

De ontvangst was vriendelijk met koffie ver-
gezeld van de uitnodiging gezellig plaats te 
nemen in de ontvangstruimte. Belangstelling 
was er: ouderen wel of niet met hun rollator 
kwamen een kijkje nemen in het alom be-
kende pand waar ze in vroeger dagen zo 
vaak waren. Spraakmakend bleek meteen 
het voorplein dat nu vol staat met fietsen-
rekken in plaats van beplanting. De laag 
geplaatste brievenbus staat er nog steeds. 
Twee strak in ’t pak geklede heren heetten 
ons welkom namens de Zonnehuisgroep, de 
eigenaar zeg maar en projectontwikkelaar 
Camelot Campus, naar eigen zeggen: 
‘Home is where your story begins’.  
Omringd door huidige bewoners en de 
huismeester konden we met eigen ogen 
zien hoeveel werk er verzet is om woonruim-
te te creëren voor jongeren. Hergebruik van 
een verlaten pand. Dat is praktisch want 
veel bouwvakkers om een nieuw pand neer 
te zetten zijn er niet meer en er zijn zoveel 
‘spoedzoekers’ betoogde de meneer van 
Camelot.  
De woningnood is gigantisch en zo’n ge-
bouw als dit helpt een hoop jonge mensen 
aan een eigen onderkomen. De samenwer-

king met de gemeente Ouder-Amstel werd 
geprezen. Er was ook ruimte voor opmerkin-
gen zoals die van de omwonenden in de 
aanleunwoningen die nogal eens overlast 
ondervinden door feestgedruis maar dit 
werd ook tegengesproken door anderen 
die met uitzicht op gordijnen die open en 
dicht gaan dat jeugdig volkje wel gezellig 
vinden om naar te kijken aan de overkant.  

Er waren minstens drie Duivendrechtse jon-
geren die graag een appartement wilden 
maar de huurprijs van € 400.- met nog eens 
€ 200.- servicekosten (inclusief internet) niet 
konden betalen. Duivendrechters willen nu 
eenmaal graag in hun eigen dorp wonen. 
Hierop werd geantwoord dat aspirant-huur-
ders huursubsidie kunnen aanvragen. Er is 
nog één appartement te huur. Die mochten 
we zien en mooi dat het is: gestoffeerd, 
voorzien van een hoog 2-persoonsbed met 
opbergkasten er onder net als vroeger bij 
een bedstee!, kasten, bureautje/eettafel 
met stoelen, een luie stoel, keukentje en 
douche. Voor de was is er een laundry be-
neden waar een aantal wasmachines 
staan. In de gemeenschappelijke ruimte kun 
je darten, snookeren, en aan een voetbal-
spel draaien. Eén van de studentes was zo 
aardig om haar eigen appartement voor 
ons te openen. Ze had de beschikbare in-
boedel verplaatst en aangevuld met eigen 
spulletjes. Heel inventief ingericht de 40 vier-
kante meter met een prachtig uitzicht op 
het groen van de tuin. 

Het nu nog kale grote gedeelte dat ooit re-
creatieruimte was en de keuken zijn be-
stemd voor het  kinderdagverblijf. Tevreden 
met wat we hebben kunnen zien en bespre-
ken, ook om met elkaar als Duivendrechters 
van gedachten te wisselen, liep en rolde 
men huiswaarts. 
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