
‘Alweer poosje terug, maar 
ik moet wat delen dat ge-
ruime tijd in m’n hoofd 
rondspookt’, zegt een jon-
geman die bij Drechtje 
komt staan.  

‘Op donderdag 24 januari 
was ik bij de Commissie 
Grote Projecten. De pu-
blieke tribune zat vol met 
mensen die zo genieten 
van hun tuintjes geklemd 
tussen de A2 en de spoor-
lijn bij Duivendrecht. Ze wa-
ren hoopvol gekomen, 
want het ging die avond 
ook over De Nieuwe Kern 
en dreiging dat vele volks-
tuinen binnenkort moeten 
wijken voor nog meer we-
gen en ruimtelijke ingre-
pen.  

Dat geldt overigens ook 
voor de golflocatie van 
Amsterdam Old Course, 
een waardevol stukje na-
tuur dat opgeofferd dreigt 
te worden voor steen, be-
ton en asfalt’ gaat de man 
verder.  

’t Eerste bespreekpunt ging 
over Entrada, jij schreef hier 
twee edities terug ook al 
over. De inspreker en de 
mensen van de volkstuinen 
moesten erg lang wachten 
voor de  tijdelijke huisves-
ting in De Nieuwe Kern aan 
bod kwam. Er werd zoveel 
gepraat over bouwhoog-
tes en wanneer wel of niet 
voor de projectontwikke-
laar winst uit z’n investering 
te halen viel, dat er geen 

touw meer aan vast te 
knopen was.  

Drechtje werkelijk waar, het 
geduld van de vele men-
sen op de publieke tribune 
die kwamen voor de ge-
meentelijke plannen om 
tijdelijke huisvesting in De 
Nieuwe Kern vlakbij hun 
tuintjes voor studenten, 
starters, jongeren en sta-
tushouders voor tien jaar 
mogelijk te maken, én om 
het aansluitende debat er-
over te volgen, werd zwaar 
op de proef gesteld.’ 

De man vervolgt: ‘En dan 
het debat! Dat spitste zich 
toe op studenten en sta-
tushouders uit Amsterdam 
en wie er verder nog zou 
komen te wonen. Dat gaf 
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nogal wat beroering want 
kunnen die mensen woon-
rechten in onze gemeente 
ontlenen?  
Interessante vraag en er 
werd door de wethouder 
geruststellend op geant-
woord. Een ‘tender’ gaat 
zich bemoeien met verhuur. 
Onbevredigend antwoord, 
maar geruststellend voor 
commissieleden. Drechtje 
wat vind je daar nu van? Bij 
een tender moet je toch 
ook weten wat je aan de  
markt vraagt?   

Het laatste dat in het debat 
aan de orde kwam was de 
status van het Raadsmemo 
over de tijdelijke huisves-
ting. Of voor het memo 
geen raadsbesluit geno-
men moest worden? Het 
antwoord van de wethou-
der was zeer onduidelijk. En, 
door de voorzitter werd het 
openbare gedeelte van ’t 
commissieoverleg plots-
klaps beëindigd.  
In de Trouwzaal ging de 
commissievergadering ach-
ter gesloten deuren verder.      

Drechtje deze vergadering 
heeft mij de afgelopen pe-
riode flink bezig gehouden: 
onbevredigende antwoor-
den, onbekende status van 
een agendapunt in een 
raadsvergadering en ge-
heime vergaderingen.   

Is dit project misschien niet 
een maatje te groot voor 
Ouder-Amstel?  

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 9 maart a.s. 

Drechtje spreekt verder:

Bron: Het Parool 9 mei 2015



Wat gaat goed?: 

Knotwilgen en fietspad De Slinger  
Het is zover! Na een ongelukkige snoei- en 
knotactie van de gemeente hadden veel 
bomen het loodje gelegd. Inwoners lieten 
het er niet bij laten zitten en er volgende sa-
men met de gemeente een participatietra-
ject hoe het op te lossen.  
Uitkomst was nieuwe knotwilgen planten in 
het Venserpark en dan iets dichter bij het 
water. De nieuwe boompjes zijn inmiddels 
gepland. De oude staan er nog, maar die 
worden binnenkort weggehaald. 
Ook schreven we eerder over het in zeer 
slechte staat verkerende fietspad De Slinger. 
Ook hier hebben gemeente en inwoners 
constructief samengewerkt. Aan de kant 
van de Zonnehof flats is gestart. Zie foto’s! 

Groene denktank is gestart! 
Hierin vertegenwoordigd zijn alle volkstuin-
ders in het gebied, Amsterdam Old Course, 
werkgroep RO Coherente, stichting Vrienden 
van Duivendrecht en ambtenaren van Am-
sterdam en Ouder-Amstel. Doel van de bij-
eenkomsten is onderzoeken hoe in een 
nieuw te bouwen wijk, De Nieuwe Kern, om 
te gaan met stedelijk groen.   

Wat kan beter? 

Klem aan de kade (kijktip) 
Duivendrechtse woonbootbewoners krijgen 
na 50 jaar te horen dat ze het veld moeten 
ruimen. De inwoners komen in opstand en 
weigeren te vertrekken.  
Ma 18 feb 21:00 uur bij KRO/NCRV.  
Zie: https://www.npostart.nl/KN_1704994 
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