
Uniek zomers warm deze za-
terdag in oktober en vrolijk 
groetend riep een mevrouw 
die haar fiets op slot zette: ‘Ik 
heb haast, ga naar ’t strand.’  
 
Toch vormde zich gewoon-
tegetrouw een groepje rond 
Drechtje. Het artikeltje in het 
Weekblad van de wethouder 
over het afvalbeleid had 
aandacht getrokken. ‘Tsja’, 
zei bedachtzaam een jonge 
vader die naar zijn spelend 
kindje keek even verderop:  
‘meer betalen omdat we 
meer diensten krijgen. Ik 
vraag me af waar ergens in 
Ouder-Amstel deze wethou-
der woont. Ziet hij wel eens 
hoe ’t er dagelijks aan  toe 
gaat?  
 
De mensen dumpen niet 
passend vuil naast de afval-
containers. In het Weekblad 

komt hij met een verhaal, zo 
van zijn bureau gerukt. Lekker 
makkelijk: de inwoners beta-
len meer en moeten ook 
meer doen nu GFT weer in 
een aparte bak moet. Waar 
laat je die als je klein behuisd 
bent?  
 
Het echte probleem pakt hij 
natuurlijk niet aan…’ Er werd 
gretig geluisterd, dus be-
toogde hij verder: ‘De werke-
lijke vervuilers  zijn de verpak-
kingsbedrijven. Wat die niet 
verzinnen om alles aanlokke-
lijk te presenteren. In die bu-
siness gaat een hoop geld 
om en dat durft een politicus 
die voor duurzaamheid is en 
alles wat met groen te ma-
ken heeft niet aan de kaak 
te stellen.   
 
Gewoon een kwestie van 
macht en wat politiek haal-

baar is en wie betaalt? Ei-
genlijk betalen we dubbel: 
voor de verpakking en het 
afval.’  
 
Een parmantig dametje viel 
hem bij: ‘Kijk eens naar mijn 
boodschappentas: ruim 1/3 is 
verpakkingsmateriaal, kwak 
ik zo in de vuilnisbak. Is alleen 
ontworpen en gemaakt door 
snel verdienende jongens die 
ons uitlachen!. Shampoo in 
zo’n dikke plastic fles, waar-
voor? Een flodderig plastic 
tasje mag niet meer … laten 
ze ons ook al voor betalen. 
Helaas hebben we het idee 
dat we wat aan het milieu 
doen. ‘  
 
Een meneer die over het 
Dorpsplein fietste werd er op 
aangesproken, stapte af en 
nam meteen zijn kans waar 
om zijn gram met betrekking 

Het vuil, de straat, de stad en de wethouder… 
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tot de Kloosterstraat te spui-
en. Allemaal inspraak en 
communicatie over de ko-
mende werkzaamheden 
daar, nog voor de zomer 
met de belofte in oktober te 
starten, nou er is nog nie-
mand van de stratenma-
kersbrigade te bekennen. 
Geen brief ook vanwege uit-
stel of zoiets, niks. Dus dan 
bel je maar weer naar het 
gemeentehuis en hoor je dat 
het wel januari kan worden 
als ’t mee zit. De gemeente 
is er nu pas mee bezig, dan 
moet er nog werk verzet 
worden voor de blauwe 
zone, etcetera. Kan je na-
gaan wanneer de ons be-
loofde nieuwe herindeling 
eindelijk komt…’   
Een mevrouw met de fiets 

aan de hand brengt de Ko-
renbloemstraat ter sprake. 
‘Wat ze daar van plan zijn, 
dat kan toch niet… 2 ver-
diepingen op die oude huis-
jes, gebouwd in de stijl van 
de Amsterdamse School. 
Echt verschrikkelijk en we 
hopen allemaal dat het niet 
door mag gaan.’  
 
Een meneer met altijd rake 
opmerkingen nam ’t woord. 
‘Het viel me op dat in de 
laatste raadsvergadering’, 
zo sprak hij plechtig: ‘er van-
uit Amstelveen een plan ge-
lanceerd wordt om Ouder-
kerk in te delen bij die ge-
meente en Duivendrecht… ?  
 
Ach ja, dat is er ook nog, las-
tig! Maar dat kan wel naar 

Diemen of Amsterdam. De 
reden van deze herindeling 
is dat we ons sterk moeten 
maken tegen de metropool-
regio Amsterdam. ‘Gemom-
pel overal maar hij hief zijn 
hand op en zei: ‘Dit is al een 
oeroud plan, 50 jaar gele-
den werd hierover ook ge-
praat. Niks nieuws dus en 
wat is er mis om bij Amster-
dam of Diemen te horen? 
Misschien zijn we qua uitvoe-
ring wel beter uit.  
 
‘Daarover waren de menin-
gen nogal verdeeld maar 
het stralende weer lokte en 
men wenste elkaar snel een 
fijn weekend toe. 

Vanwege de Herfstvakantie 
is Drechtje er weer op 3 nov. 

Drechtje spreekt verder:

Zie het artikel op de 
volgende pagina 
Wat gaat goed?



Wat gaat goed?: 

Informatie bomenkap Van de Madeweg    
De Stichting heeft van de gemeente infor-
matie ontvangen over de bomenkap langs 
de Van der Madeweg. Huh? Waarom is dit 
goed nieuws?!  

Wat is er aan de hand? 
De gemeente heeft in 2016 en 2017 in over-
leg met leden van Werkgroep Ruimtelijke 
Ordening (wRO) diverse rondes gelopen 
langs de Van de Madeweg. Aanleiding voor 
de inspectierondes waren de grote populie-
ren langs de Van der Madeweg. 
De bomen zijn op leeftijd en de kans op 
spontane takbreuk neemt bij het ouder 
worden van deze grote populieren steeds 
meer toe. En dat is langs de drukke Van der 
Madeweg een te groot veiligheidsrisico. Bij-
komend voordeel de populieren weg te ha-
len is dat de omringende ‘kwaliteits’ bomen 
nu eindelijk gelegenheid krijgen om te kun-
nen groeien en de ontstane ruimte door de 
kap op te vullen.  
Het kappen van deze bomen betreft een 
zgn. ‘beheersmaatregel’, het zgn. ‘dunnen’. 
De gemeente geeft aan dat voor het dun-
nen geen kapvergunning nodig is. Er zullen 
daarom geen bomen ter compensatie wor-
den geplant.  

Wanneer gaat ‘t gebeuren? 
Na enkele keren uitstel, worden de bomen 
in de week van 29 oktober 2018 gekapt.  
De Van der Madeweg wordt helemaal af-
gesloten. De afsluiting geldt in ieder geval 
tussen kruispunt  Satelietbaan/Kruidenpoort 
en de kruising Biesbosch/Omgang. Er wordt 
alleen overdag gewerkt tussen 9.00u en 
15.30u. In geval van spoed mogen de hulp-
diensten uiteraard wel over de Van der Ma-
deweg. Op de tekening (vorige bladzijde) 
de te kappen bomen zoals dat met de wRO 
is vastgesteld.  

Wat kan heel veel beter? 
Lokaal hergebruik gekapte bomen  
Met een gemeente die duurzaamheid hoog 
in het vaandel heeft, is het wrang dat het  
vrijgekomen hout van de Van der Madeweg 
vervalt aan de aannemer. Deze zal de tak-
ken versnipperen en het stamhout afvoeren 
naar een verwerkingsbedrijf.   
Echt heel jammer, het kan namelijk ook an-
ders! De Stichting Vrienden van Duivend-
recht heeft de gemeente nogmaals in 
overweging meegeven dat in de toekomst 
op een veel duurzame en circulaire manier 
te doen. 
Zie filmpje (KLIK HIER) hoe dat recentelijk in 
de gemeente Amsterdam is gedaan.  

Herinrichting Slinger? 
De herinrichting Slinger zou begin oktober 
starten, dat is dus wat vertraagd. Tijdens di-
verse bijeenkomsten is aangegeven dat het 
fietspad langs het park (dus richting Rozen-
burglaan) erg slecht was en meegenomen 
moest worden. Gemeente zei dat dit niet in 
het budget past en vond het niet nodig hier 
actie op te nemen. Wel vreemd dat er nu 
ineens borden langs de weg staan met de 
melding ‘slecht wegdek’. Gemeente erkent 
het slechte wegdek, maar vindt het niet no-
dig dit tegelijk met de herinrichting van de 
Slinger aan te pakken. Gemiste kans! 
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