
Drechtje altijd dapper op haar 
sokkel op een waterkoude dag 
met een bleek zonnetje, maar 
met vrolijke Sinterklaasmuziek 
en met pepernoten strooiende 
Pieten. 

Er wordt bewonderend ge-
praat over de nieuwe feestver-
lichting die de oude groene 
krulachtige heeft vervangen. 
Een paar oudere dames met 
rollators naderen Drechtje. Ze 
hebben wat te vertellen over 
ander rollend materieel. ’Het is 
schokkend’, begint ééntje, 
‘hoe er over het plein geracet 
wordt met fietsen, bromfietsen 
en zelfs scooters. Als je niets 
vermoedend een hoek om 
komt, loop je het risico van je 
sokken gereden te worden 
door een oerend hard voorbij-
schietende tweewieler. Soms 
red je maar net je vege lijf.’ Er is 
meteen bijval want iedereen 
herkent dit probleem. Een me-
neer zei ‘ik ben heel eerlijk, ook 
ik fiets over het plein in de hoop 

dat niemand mij aanspreekt.’ 
‘Herkenbaar’, zegt en jonge 
dame. ‘Kijk, als ik een verma-
ning of een boete krijg van een 
handhaver, tsja, dan doe ik het 
natuurlijk niet meer. Te weinig 
handhavers dus, die maar hap 
snap te zien zijn.’  
‘Of maak er een gebied waar 
de fiets of brommer te gast is!  
In Amsterdam achter het Cen-
traal Station werkt dat hele-
maal prima!’ vulde een ander 
aan. Er werd instemmend ge-
knikt en iedereen sprak de 
hoop uit dat, via een inspraak 
traject, de gemeente snel dui-
delijkheid geeft: strak handha-
ven of tweewielers te gast op 
het Dorpsplein.  
 
De uitsmijter van de dag kwam 
van een heer die vertelde dat 
wat wij in Duivendrecht bestrij-
den: afbraak en lelijke nieuw-
bouw, nu ook in ernstige mate 
in Ouderkerk speelt. Wat ze 
daar met Het Kampje willen 
doen herkennen wij onmiddel-

lijk hier in Duivendrecht.’ recent 
weer met Korenbloemstraat’,  
‘Aantasting van het erfgoed 
van het dorp Ouderkerk door 
het bouwen van een mega 
supermarkt, een hotel en vooral 
heel veel huizen.  
Hier in Duivendrecht weten we 
hoe dat gaat en staan meteen 
pal. Ouderkerkers reageren 
met hun eigen Stichting Vrien-
den, net zoals wij die hier heb-
ben in Duivendrecht.  
Twee stichtingen die het Be-
stuur duidelijk maken hoe heil-
loos hun plannen vaak zijn en 
de zo noodzakelijke participatie 
nog steeds achteraf in plaats 
van vooraf doen.   
Voor uiteen te gaan riep nog 
iemand: ‘Als ze maar weten 
dat wij in Duivendrecht groen 
en kleinschalig bewaken door 
alles op de voet te volgen.’   
Drechtje glimlachte: een nieuw 
‘broertje’ in Ouderkerk, echt 
leuk! 

Vraag inwoners: fietser te gast/strak handhaven? & nieuwsflits films!

GROEN EN KLEINSCHALIG                           STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT                         1 DECEMBER  2018  

informerend, 
opiniërend, 
objectief, 
transparant

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!

Wat  
willen  
wij  
als  
inwoners?
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Wat gaat goed?: 

Molenkade   
Een mooi en niet zo heel bekend stukje Dui-
vendrecht stond in de schijnwerpers bij ‘De 
Straten van Amsterdam’. Duivendrecht en 
met name De Molenkade ligt ‘tussen’ Am-
sterdam en kwam daarom in aanmerking 
voor maar liefst twee uitzendingen bij AT5! 

Deel 1  
Ans is van de stichting Oud-Duivendrecht en 
weet alles van de Molenkade. Het witte huis 
van Hans en Aukje is als één van de eerste 
gebouwd in 1929 en heeft een bijzonder gro-
te tuin. De studenten Anna en Evelien laten 
ons hun spectaculaire ‘souterrain’ zien. Zie 
(20:30min): https://www.at5.nl/gemist/tv/
272/27163/- 

Deel 2  
We kunnen de Molenkade natuurlijk pas met 
gerust hart achterlaten als we de molen 
hebben gezien. Daniëla is opgegroeid tus-
sen de molens en woont nu in het overblijfsel 
van de Vensermolen. Zie (23,32 min): 
https://www.at5.nl/gemist/tv/272/27164/- 

Wat kan heel veel beter? 
Veilige oversteek voor onze kinderen! 
Bezorgde ouders vinden dat er een andere 
situatie móet komen bij de oversteekplaats 
op de Satellietbaan. De ouders raken met 
de gemeente verzand in wollig taalgebruik, 
terwijl het verkeer vanaf de talud blijft den-
deren en de gemeente de oversteek verge-
lijkt met de ongebruikte Voetgangers Over-
steel Plaats (VOP) 50 meter verderop.  
Fiets even Amsterdam in en je ziet overal, 
echt overal kindvriendelijke aanpassingen 
rondom scholen. Korte impressie van de hui-
dige situatie, zie (3.09min).  
https://www.youtube.com/watch?v=a5hf-
NbtEsSA 

Politie breidt uit met (maar) 2 wijkagenten 
De politie Diemen/Ouder-Amstel wordt met 
twee wijkagenten uitgebreid. Reden hier-
voor is dat het aantal inwoners komende ja-
ren fors gaat toenemen en dat dit met hui-
dige capaciteit van het team niet te doen is.  
De burgemeester uit onze buurgemeente 
Diemen is nog niet tevreden over deze be-
perkte politie uitbreiding in politieregio Am-
sterdam.  
Op welke wijze steunt onze burgemeester dit 
initiatief of worden de inwoners van Duivend-
recht op de hoogte gesteld?  
Juist ja, dat kan dus écht veel beter. Lees het 
voorpagina nieuwsartikel in het Diemen 
Nieuws van 29 november jl. op https://pa-
per.diemernieuws.nl/open/93e5af44 
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Drechtje nieuwsflits
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