
Een man met oorhoofddek-
sel, bril en boodschappen-
tas loopt het Dorpsplein op. 
Drechtje ziet hem regelma-
tig, ze groeten elkaar altijd 
vriendelijk maar tot een ge-
sprekje komt het nooit. Doch 
deze keer blijft het niet 
daarbij. Er zit meneer kenne-
lijk iets dwars wat hij Drecht-
je kenbaar moet maken. 

Goh, ik stel het op prijs als u 
even naar mij luistert,’ zo 
begint hij. Drechtje is be-
nieuwd naar zijn verhaal 
want de hectische geboorte 
van haar broertje 't Kamper-
tje in Ouderkerk aan de Am-
stel heeft haar liefdevolle 
aandacht volledig in beslag 
genomen. Drechtje knikt de 
man welwillend toe waarna 
deze van wal steekt. 

‘Toen de nieuwe burge-
meester zo'n jaar geleden in 

Duivendrecht werd inge-
haald en rondgeleid ontving 
zij als kennismakingscadeau 
‘Rijksstraatweg In The Picture 
2017’. Een met prachtige 
foto's gevuld boek van de 
Stichting Oud – Duivend-
recht en de Stichting Vrien-
den van Duivendrecht [KLIK 
HIER). Tezelfdertijd heb ik dat 
boek gekocht daar ge-
schiedenis en toekomst van 
Duivendrecht mij zeer ter 
harte gaan. Niet enkel voor 
de foto's maar in het bijzon-
der omdat de dorpskern 
Duivendrecht extreem gele-
den heeft onder sloop van 
vele historische objecten,  

Drechtje, de sloopgrens in 
Duivendrecht is bereikt! 

Dat moet een zeer belang-
rijk weetje voor de nieuwe 
burgemeester zijn. Boven-
dien heb ik dit boek gekocht 

om herinnering te houden 
aan hoe Duivendrecht was. 
Op dit moment wordt op 
stiekeme wijze en zonder 
omwonenden bij ruimtelijke 
projecten te betrekken (zo-
als nu bij de voor de Koren-
bloemstraat forse ontwikke-
ling) op de oude voet van 
sloop en (ontwikkelen) van 
nieuwbouw nabij de Rijks-
straatweg doorgegaan.  

Inwonerparticipatie en erf-
goed… speerpunten van de 
nieuwe coalitie?!’ 

Drechtje blijft na deze laat-
ste opmerking nog maar net 
op haar sokkel staan. 

'Recente ruimtelijke ontwik-
kelingen in de Korenbloem-
straat, zo gaat meneer ver-
der, vindt plaats onder ver-
antwoordelijkheid van het 
College van Burgemeester 
en Wethouders en wordt 

Korenbloemstraat
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objectief, 
transparant
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

De eerste steen 
van deze arbei-
derswoningen uit 
1926 in de stijl 
verwant aan de 
Amsterdamse 
school, is aanwe-
zig rechts van de 
regenpijp 

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/874c3819-0b0e-4770-a505-40b2fd807fd0
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/874c3819-0b0e-4770-a505-40b2fd807fd0
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/874c3819-0b0e-4770-a505-40b2fd807fd0
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/874c3819-0b0e-4770-a505-40b2fd807fd0
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje


loyaal en in fossiel bestuurlijk 
gedachtegoed uitgevoerd 
door Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving van 
de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
DUO+.  
Op een andere wijze, zo stelt 
meneer, dan fossiel is die uit-
voering sowieso niet te noe-
men en onder de aandacht 
te brengen zeker niet wan-
neer de behandelend amb-
tenaar van project Koren-
bloemstraat op 3 december 
tijdens de openbare bijeen-
komst van de Welstands-
commissie te Diemen op de 
vraag waarom omwonenden 
vanaf aanvang niet zijn be-
trokken antwoordt: '...daar 
kunnen wij niet aan begin-
nen, dat schiet niet op als wij 
bij elke aanvraag inwoners 
moeten betrekken …' 
 
Drechtje, iedere weldenken-
de Duivendrechter vraagt 
zich inmiddels af of die ‘wij’ 
er zich nog steeds niet van 
bewust zijn dat ze inwoners bij 
alle ruimteli jke projecten 
moeten betrekken en pas na 
goedkeuring van het College 
tot uitvoeren kunnen over-
gaan. 

‘Ik vind’, zo gaat de inmid-
dels rood aangelopen me-
neer verder, dat deze manier 
van werken direct moet 
stoppen. Het College dient 
de uitvoering van project Ko-
renbloemstraat op te schor-
ten en geen omgevingsver-
gunning af te geven. Daarbij 
dient het College op niet mis 
te verstane wijze aan de 

ambtelijke bedrijfsvoeringsor-
ganisatie duidelijk te maken 
wat nodig is voor burgerpar-
ticipatie en wat nodig is voor 
erfgoed inzake het project 
Korenbloemstraat.'  

Onderwijl ziet Drechtje dat 
nog enkele Duivendrechters 
bij haar op bezoek zijn ge-
komen, ze luisteren aandach-
tig naar wat meneer vertelt 
en laten Drechtje weten dat 
meneer voort moet gaan 
met zijn verhaal. 

'Het is betreffende burgerpar-
ticipatie, zo zegt meneer, dat 
in een sneltreinvaart ons sa-
menleven verandert, meer 
eigen inbreng en eigen ver-
antwoordelijkheid is nodig en 
meer zeggenschap voor de 
buurt moet mogeli jk zi jn 
evenals meer zeggenschap 
over de woonomgeving. Ook 
het College heeft zich hier-
aan verplicht.  
En hoe staan Duivendrech-
ters daarin? Nou, die willen in 
het dorp samenleven waarin 
ze met elkaar verbonden zijn, 
dat er ruimte is voor betrok-
kenheid en initiatief en waar-
in ze samen optrekken om 
woon- en leefomgeving te 
verbeteren.  
En wat betekent dit voor Col-
lege en volksvertegenwoor-
dig(st)ers? Tja, dat die facili-
teiten geven voor échte bur-
gerparticipatie en democra-
tie. En wat betekent dit voor 
ambtenaren en andere uit-
voerenden in opdracht van 
het College? Dat die behalve 
dienstverlenend ook bena-

derbaar zijn en een transpa-
rante werkwijze hebben.’ 

'Nu verder over erfgoed in 
Duivendrecht, zo gat meneer 
verder. Er lijkt vandaag de 
dag van stoppen met slopen 
en opnieuw neerzetten van 
wooncomplexen geen spra-
ke te zijn terwijl in mei 2016 de 
visie ‘Het Erfgoed van Ouder-
Amstel – nu en in de toe-
komst’ door de raad is vast-
gesteld. Dat de lokale politiek 
daar in het dorp goed mee 
aan de slag leek te zijn ge-
gaan blijkt bij het project Ko-
renbloemstraat een misvat-
ting.  

Daar mag iedere geaarde 
Duivendrechter zeer boos om 
zijn.  

Voor het weinige erfgoed 
rondom en in de nabijheid 
van de Rijksstraatweg is het 
noodzakelijk dat burgerparti-
cipatie al bij het ontstaan 
van een idee moet begin-
nen. Ideeën? Duivendrech-
ters hebben er veel. Betref-
fende nog bestaand erfgoed 
in Duivendrecht mag het Col-
lege niet nalaten haar inwo-
ners blijvend te enthousias-
meren om mee te denken, 
mee te praten en mee te 
doen.’ 

Meneer dankt Drechtje en 
omstanders en gaat fluks zijn 
boodschappen doen 

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 12 januari a.s. 

Houdt de moed erin! Fijne 
feestdagen en een heel ge-
zond 2019! 

Drechtje spreekt verder:



Wat gaat goed?: 

Groeninrichting Zonnehof   
Het idee was om met het bomen compen-
satiegeld  uit het Zonnehof bij het water van 
De Kloostersingel  een natuurvriendelijke oe-
ver te maken. Dat bleek best een opgave 
omdat het gebiedje Kloostersingel kwalitatief 
al heel erg goed is. De werkgroep heeft de 
plannen besproken en de meningen zijn ge-
deeltelijk verdeeld. Dat is juist heel mooi! Ad-
vies naar gemeente was een Duivendrecht 
brede informatieavond te organiseren en 
inwoners te laten meebeslissen wat ze be-
langrijk vinden: Kloostersingel teruggeven 
aan de natuur of de Kloostersingel te laten 
aansluiten met de Zonnehof en inwoners er 
(beperkt) te gast laten zijn. Wordt vervolgd!   

De Slinger  
In de week van 7 januari 2019 starten werk-
zaamheden De Slinger. Als alles meezit in mei 

gereed. Zo wordt er niet gestraat met vorst in 
de grond. Het kan dus uitlopen. Het groen 
wordt geplant in het plantseizoen en dat  is 
in de herfst van 2019.  

Wat kan heel veel beter? 
Communicatie/participatie inwoners  
Ondanks enkele pareltjes (zie voorgaand) 
gaat het in Duivendrecht helaas vaker niet 
dan wel goed:  
‣ Plannen Korenbloemstraat lijken met te-

rugwerkende kracht  te worden besloten; 
‣ Stukken Welstandcommissie zijn niet open-

baar te raadplegen. Je kunt alleen bellen  
voor informatie over plaats, tijdstip en 
agenda (zie onder); 
‣  Zaaknummers: 2018-069448 + 2018-069062. 

Inwoner stuurt mails naar stand van zaken 
op 19, 26 november en 9 december.  Geen 
enkele reactie van gemeente. Slechte 
omgangsvormen dat geen moeite geno-
men wordt om antwoord te geven.  
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