
Het was een drukte van be-
lang op het Dorpsplein. Geen 
wonder, er was een rommel-
markt en het zonnetje scheen 
dapper. Drechtje was alleen 
niet in haar hum vandaag. Ze 
ging op de rand van haar sok-
kel zitten, haar hoofd op één 
hand leunend en keek zo 
peinzend voor zich uit over het 
plein.  

Ik zit met iets, mompelde ze in 
zichzelf. Iets wat ik niet begrijp 
en waar ik als bronzen beeld 
van Duivendrecht een naar 
gevoel over  heb. Het voelt 
alsof er door de gemeente 
wéér wat door onze strot wordt 
geduwd en dat kan Drechtje 
niet velen. Peinzend vroeg zij 
zich af of alle inwoners het GFT 
artikel in Weekblad van 19 sep-
tember wel hebben gelezen. 
Tenminste als het Weekblad 
bezorgd is.  Een grote kop 
meldde namelijk dat we GFT 
weer gaan scheiden! Klik hier 
voor het artikel. 

Laat ik duidelijk zijn, Drechtje is 
daar niet op tegen, maar dat 
we daarvoor maar even € 90,- 
per gezin extra moeten gaan 
betalen, boven op de andere 
gemeentelijke belastingen die 
gezien de stijging van de WOZ 
waarde, de inflatie en de gro-
te financiële tekorten, aanzien-
lijk hoger zullen zijn. Dat laatste  
wordt door de gemeente wel 
heel gemakkelijk even tussen 
neus en lip vermeld.  

Volgens onze gemeente is de 
reden van deze extra kosten 
de landelijke verhoging van de 
belasting op vuilverbranding 
van ons restafval. Oftewel de 
gemeente moet meer betalen 
voor kilo’s restafval. Dus hoe 
minder restafval wij inzamelen, 
hoe goedkoper het voor de 
gemeente wordt  om het te 
verbranden. Oftewel extra be-
talen door de burger en gelijk 
minder restafval ophalen en 
laten verbranden levert een 
plus voor de gemeente op. 

Tenminste zo leest Drechtje 
het, maar misschien is dat een 
Duiveltje dat spreekt. Nu vindt 
Drechtje het sowieso vreemd 
dat de burger meer moet be-
talen voor restafval, maar dat 
1) de bedrijven rustig alles nog 
blijven verpakken in blisters, 
single use plastic, extra dozen 
in dozen etc. Eigenlijk zouden 
hier landelijke afspraken over 
gemaakt moeten worden door 
de grote partijen, maar  dat is 
een landelijke zaak waar tot 
op heden niemand zijn vingers 
aan wil branden, kijk maar 
naar het statiegeld op flessen. 
De minister durft hier geen be-
slissing over te nemen. En 2) er 
geen afval meer bestaat in 
een circulaire economie want 
afval is grondstoffen en dat 
moet juist geld opleveren! Of-
wel HOEZO € 90,- per gezin 
MEER betalen per jaar!  

Gek is wel het om op dezelfde 
pagina van het Weekblad te 
lezen dat een coalitiepartij juist 

Laten we omdenken: niet betalen maar ontvangen! 
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vertelt dat ze proberen door 
aan knoppen te draaien de 
kosten voor de inwoners juist 
wille verlagen of neutraal te 
houden in het komende jaar. 
Wie of wat moet Drechtje nu 
geloven?  

Drechtje zuchtte en schudde 
haar hoofd. Ze begrijpt het 
niet meer. Want kan de ge-
meente eens haarfijn uitleg-
gen hoe zij aan die € 90,- per 
jaar per gezin komt? En ook 
wat er nu precies met ons in-
gezameld GFT gaat gebeu-
ren? Waar komt ons GFT te-
recht? Welke tussenpersonen 
zitten er tussen en hoeveel 
moeten we hiervoor betalen? 
Afval is grondstof en levert 
geld op! Wordt het GFT dan 
ook opgeslagen in bijvoor-
beeld de Ronde Hoep en krij-
gen wij dan ook een GFT berg 
zoals op een aantal plekken 
langs de A1 nu het geval is? 
Daarover geen woord. Hoezo 
transparante communicatie?  

Drechtje zit al langer met deze 
vragen en hoorde toevallig 
laatst iemand zeggen dat hij 
uit welingelichte bron had 
vernomen (het is ook op de TV 
geweest) dat het GFT via een 
tussenhandel gewoon bij de 
vuilverbranding Hemhaven 
terecht komt. Reden: om een 
goede en totale goede ver-
branding te krijgen in de ovens 
en dus minder CO2 uitstoot, 
heeft de vuilverbranding juist 
GFT nodig! Oftewel wij schei-
den het afval, betalen daar 
veel geld voor en het komt 
uiteindelijk in dezelfde oven 
waar ook ons restafval in te-
recht komt. Om hier helder-

heid over te krijgen hoopt 
Drechtje dat de brief van de 
gemeente die binnenkort in 
de brievenbus belandt duide-
lijke bewijzen van het tegen-
deel bevat, goede onder-
bouwde stukken en argumen-
tatie heeft en niet alleen maar 
de melding in Popie-Jopie 
taal, die zegt dat we zo blij 
moeten zijn dat we weer GFT 
gaan verzamelen. HEEL GOED 
uitleggen dat het ons geld 
kost (want afval = grondstof = 
geld retour i.p.v. betalen).  

Want… door het verzamelen 
van grondstoffen, zo dacht 
Drechtje, zou de gemeente 
de huiseigenaren juist moeten 
betalen/WOZ verlagen voor 
het plaatsen van een ge-
meentelijk eigendom op privé 
terrein om dit te realiseren. 
Want dat gebeurt er. Je moet 
die grondstof bakken toch er-
gens kwijt en op de openbare 
weg mogen ze niet blijven 
staan.  

Drechtje moest ook wel la-
chen toen ze het artikel las, 
het argument over stankover-
last werd namelijk meteen af-
gedaan. Daar was al een op-
lossing voor gevonden. In de 
maanden juli en augustus, als 
bijna iedereen op vakantie is, 
wordt het GFT elke week op-
gehaald. Blijkbaar hebben we 
in de maanden april t/m juni 
en september t/m oktober 
geen mooi en warm weer met 
veel zon, zoals afgelopen zo-
mer. Dus in die periode zitten 
de inwoners van Duivendrecht 
wel op hun terrasje in de tuin  
met  een, wellicht, stinkende 
volle en waardevolle grond-

stofrijke GFT bak naast zich. En 
dan moet je ook nog niet 
denken aan de vliegen, wes-
pen en ander ongedierte wat 
op zo’n stinkende bak af komt. 
Daar moet je juist door de 
gemeente voor beloond wor-
den i.p.v. dat het je als gezin 
extra geld (€ 90,- per gezin 
MEER per jaar) kost! 

En nu kwam Drechtje erachter 
wat haar zo de afgelopen 
dagen uit  haar hum bracht. 
Waarom is er door de ge-
meente voor deze optie van 
bakken en extra betalen ge-
kozen, zonder overleg met de 
inwoners? Volgens Drechtje 
was er met de Raad afgespro-
ken dat er nog overleg zou 
komen over de wijze waarop 
en zéker over de kosten, die 
dit met zich mee zou brengen. 
Blijkbaar heeft Drechtje iets 
gemist en komt de keuze, 
werkwijze en extra kosten nu 
over als een voldongen feit.  

Drechtje zuchtte eens diep, 
ging weer fier rechtop staan, 
keek richting het gemeente-
huis in Ouderkerk en uit  haar 
vastberaden blik sprak de 
roep om open- en eerlijkheid.     

Drechtje spreekt verder:



Wat gaat goed?: 

Rommelmarkt op het Dorpsplein   
Op zaterdag 29 september 2018 van 10:00 
tot 16 uur een heel gezellige, drukbezochte 
SNUFFELMARKT op het Dorpsplein!  Het 
Dorpsplein gezellig vol met verkopers en be-
zoekers. En dat allemaal rond de sokkel 
Drechtje, super, dorps, lekker kleinschalig... 

Amsterdam Old Golf Course 
Op zaterdag 15 september jl. werden offici-
eel de gerenoveerde holes van het golf-
complex van de de Amsterdam Old Course 
(AOC) in gebruik genomen.  
Aansluitend hebben op zondag 30 septem-
ber op initiatief van de Werkgroep Cultureel 
Erfgoed Ouder-Amstel diverse belangen-
groeperingen (Stichting Cultuurplatform 
Ouder-Amstel, Stichting Vrienden van Dui-
vendrecht, Werkgroep Openbare Ruimte 
van Coherente, Stichting Oud-Duivend-
recht) een unieke en enthousiaste rondlei-
ding over de gerenoveerde holes gehad. 
Het was een gezellige ontvangst, een leer-
zame wandeling en antwoorden op alle 
vragen om van het golfterrein onder de 
Utrechtboog iets unieks te maken en duur-
zaam te beheren in het verstedelijkte ge-
bied om ons heen, werden bevlogen gege-
ven. BRAVO! Voor wat er in 2018 op stapel 
stond/staat, klik hier. Drechtje vertrouwt 
erop dat wij de AOC nog heel lang in Dui-
vendrecht  mogen (be-)houden. Voor meer 
informatie, klik hier. 

Wat kan heel veel beter? 
Vliegtuigoverlast houdt aan   
Op basis van de oproep in de vorige 
Drechtje zijn bij de redactie van Drechtje 
vele reacties van vliegtuigoverlast binnen 
gekomen. Voor niet iedereen was duidelijk 
waar dit officieel gemeld kan worden.  
Daarom onderstaand alles op een rijtje: 

Waar kan ik terecht met klachten over ge-
luidsoverlast van vliegtuigen van Schiphol? 
Voor klachten over geluidsoverlast van 
Schiphol kunt u terecht bij het  Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Klik hier.  
Bas is het informatie- en klachtencentrum 
voor omwonenden van Schiphol. 
Niet tevreden over de afhandeling van een 
klacht of vraag aan Bas dan kunt u binnen 6 
weken schriftelijk of via info@mailbas.nl een 
gemotiveerd klaagschrift indienen bij het 
stichtingsbestuur Bas.  
Hoe dit werkt kunt u vinden in artikel 6 van 
Bas Klachtenreglement op de website van 
het  Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
(Bas)  (tabblad Uitleg, vervolgens Klachten-
reglement). 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/vraag-en-
antwoord/waar-kan-ik-terecht-met-klachten-over-geluidsoverlast-van-
vliegtuigen 
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