
De afgelopen maanden 
Drechtje, zijn onze burge-
meester en wethouders in 
zeer slecht weer beland. 
Terwijl de ene bestuurlijke 
orkaan nog in volle hevig-
heid woedt, dient de vol-
gende zich alweer aan. 

Bron daarvan is grote onte-
vredenheid onder Duivend-
rechters en Ouderkerkers 
over publieke kwesties. Ten 
einde raad zijn burgemees-
ter en wethouders overge-
stapt op pappen en nat-
houden. Ouder-Amstel zit in 
een lamlendige bestuurspe-
riode.  
Hoe lang kan en mag dit 
nog gaan duren, Drechtje? 
Inwoners hebben deze be-
stuursstijl toch niet gewild? 
Neem nou de afvalstoffen-
heffing 2019. Een gemeente-
lijke belasting die ook inwo-

ners van Duivendrecht in het 
verkeerde keelgat is gescho-
ten. Namelijk de invoering 
van kliko's voor groente-, 
fruit- en tuinafval (gft).  
Oppositiepartijen Natuurlijk 
Belang, Ouder-Amstel An-
ders en de PvdA gaven aan 
het met invoering kliko's gft 
niet eens te zijn. Maar Wet-
houder Afval(lig) verwerpt 
met de woorden ‘Ik sta er vrij 
genuanceerd in…’ op het 
voorstel om voor besluitvor-
ming een uitgebreide en-
quête invoering afvalinza-
meling met kliko's gft te 
houden. Ook stelt hij: ‘Ik heb 
niet het idee dat als we 
(VVD, CDA, D66, GroenLinks) 
uitgebreid inwoners zouden 
bevragen we een hosanna 
verhaal krijgen.’  
Drechtje, om zulk een ver-
haal hebben inwoners he-
lemaal niet gevraagd. Ze 

hebben enkel naar voren 
gebracht er heel anders 
over te denken en willen dat 
op respectvolle wijze terug-
horen en zien.   
Op de inwonerwens invoe-
ring van de afvalinzameling 
met kliko’s gft met onmid-
dellijke ingang te stoppen is 
de reactie van Wethouder 
Afval(lig): ‘Maar kijk, het al-
ternatief voor kliko's gft is: of 
geen gft ophalen of 't on-
dergronds inzamelen.’ 
Drechtje, ’t antwoord geeft 
aan dat van bewonersparti-
cipatie niets wordt begre-
pen, er sprake is van tunnel-
visie én er geen alternatief 
voor kliko's gft onder ogen 
gezien wil worden.  
Drechtje, het is toch logisch 
je af te vragen hoe het komt 
dat de wethouder zijn kennis 
betreffende ontwikkelingen 
en meest wenselijke verwer-
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kingsmogelijkheden van af-
val niet deelt met inwoners? 
Hij heeft toch toegang tot 
zijn eigen bureaulades en 
het gemeente archief?  
Hier is toch geen sprake van 
transparantie? Voor hem 
moet duidelijk zijn dat on-
derdelen van de afvalstof-
fenheffing onder inwoners al 
jaren achtereen veel beroe-
ring opwekken?  
Als een olifant stampt Wet-
houder Afval(lig)door de por-
seleinkast terwijl al in 1979 
door Kamerlid Lansink van de 
KVP een motie beleid om-
gaan met afval is ingediend 
en aangenomen. Vanaf dat 
moment tot op de dag van 
vandaag spreken afvalver-
werkers en politici over 'De 
ladder van Lansink': een 
norm voor omgaan met af-
val waaronder 5 keuzes om 
te storten, verbranden, sorte-
ren/recyclen, hergebruiken 
en voorkomen dat of pre-
ventie.  
Dit handelen leidt overigens 
wel tot de vraag hoe an-
ders?  Als handreiking hoe 
respectvol om te gaan met 
inwonerwensen een klein 
maar voor zichzelf sprekend 
voorbeeld, van het serieus 
betrekken van en de verbin-

ding maken met inwoners.  
Bij het jl. medio februari in-
spreken over parkeerpro-
blemen bleek belangrijke in-
formatie bij inwoners te ont-
breken en was onbekend op 
welke wijze burgemeester en 
wethouders na instemming 
van de raad het aan de 
orde gestelde probleem wil-
len oplossen.  
Normalerwijze leert de prak-
tijk dat een inspreker slechts 
zeer korte tijd het woord mag 
voeren, dat slechts een en-
kele vraag uit het formele 
bestuurscircuit nog beant-
woord mag worden en dat 
daarna toch echt de inspre-
ker het katheter dient te ver-
laten.  
Soms echter, zoals tijdens dat  
laatste commissieoverleg 
was het verfrissend te erva-
ren dat de voorzitter in afwij-
king van de gebruikelijke 
toepassing van bestuurlijke 
formaliteiten, alle insprekers 
de gelegenheid gaf met 
commissieleden in debat te 
gaan. Na het overleg blijkt 
dat niet ieder commissielid 
met deze andere benade-
ring van de voorzitter geluk-
kig wat. Bij de insprekers lag 
dat anders want zij hadden 

eindelijk eens de ervaring 
dat er serieus naar hen ge-
luisterd werd, dat zij korte tijd 
konden mee debatteren en 
dat hun inbreng in het forme-
le commissiedebat echt mee 
woog in ‘t te nemen raads-
besluit.  
Aan Wethouder Afval(lig) 
nog wel de vraag of hij nou 
echt kennis heeft van de on-
deugdelijke enquête afvalin-
zameling Ouder-Amstel van 
maart 2015, van ontwikkelin-
gen binnen de de Amstel-
land Meerlanden gemeen-
ten, van de afspraken met 
AEB Amsterdam, van ’t sa-
menwerkingscontract 2016.  

En, wat 'De Ladder van Lans-
ink' betreft, lijkt een alterna-
tief voor wel of geen kliko's in 
Ouder-Amstel: PREVENTIE.  
 
Ofwel pak de handschoen 
op en start gemeentebrede 
voorlichtingscampagne en 
betrek nadrukkelijk de basis-
scholen daarbij. Een wereld 
met minder (gft)afval begint 
bij jezelf! 

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 23 maart a.s. 

Drechtje spreekt verder:



Wat gaat goed?: 

Helemaal niets de afgelopen periode. 

Wat kan beter? 

Platform Samen maken we Ouder-Amstel  
Gemeente zegt inwoners serieus te nemen? 
Het is om te huilen! De volgende bestuurlijke 
misser. Platform Samen maken we Ouder-
Amstel. Waarop GEEN online reacties moge-
lijk zijn. Klik hier. 

We hebben gezocht en van alles gepro-
beerd, maar we mogen meedenken, maar  
niet meeDOEN. Wat we ook geprobeerd 
hebben, nergens kunnen we onze reactie 
kwijt. Er is wel een veld dat je kunt inloggen. 
Echter… je kunt je NERGENS op die site 
daarvoor aanmelden!  
Wellicht dan naar die inloopavond gaan op 
maandag  11 maart a.s.? Ook daar kom je 
van een koude kermis thuis: elk uur is een 
presentatie en je kunt alleen informatie krij-
gen. Er is geen sprake van ‘SAMEN’.    
 
Misschien zijn we abuis wat een platform is? 
Bron Wikipedia: Een platform is een manier 
waarin men samenwerking en overleg tussen 
verschillende groeperingen tot stand brengt. 
Platforms worden bijvoorbeeld opgericht: 
- om samen nieuw beleid te formuleren of 
invloed uitoefenen op het gedrag van een 
bepaald bestuur - een voorbeeld hiervan is 
het Platform Lichthinder 
- om kennis op bepaalde gebieden te bun-
delen - bijvoorbeeld het Innovatieplatform. 
- ‘platform' wordt ook vaak gebruikt voor 
een activiteit binnen een bepaalde club of 

vereniging: discussieplatform, inspraakplat-
form etc. 

Manhattan aan de Amstel (ABP-zuid gebied) 
Zogezegd op maandag 11 maart is er een 
inloopavond. Tja, de kaarten voor een Man-
hattan aan de Amstel lijken al te zijn ge-
schud. Dat blijkt o.a. uit de vries-koude reac-
ties van onze bestuurders in het programma 
Klem aan de Kade. Regels worden creatief 
toegepast en omgebogen, met als doel 
woonbootbewoners murv te krijgen, zodat 
ze afhaken (financieel voordelig, want tijd is 
in het woonbootdossier de allerbeste vriend 
van de Manhattan ontwikkelaars). 

De plannen zijn zeer ambitieus. vooral de 
'mooie' entree en geweldige aanvulling op 
de Wibautstraat en overige hoogbouw.  
Relatie/samenhang met Duivendrecht ont-
breekt volledig!  Er wordt  veel, zo niet alleen,  
gedacht aan alleenstaanden of 2 verdie-
ners, studenten, expats. En hoogbouw. 

Wat te doen met tweeverdieners die ineens 
kinderen krijgen en op 70 meter hoog hun 
appartement hebben? Kinderen beneden 
buiten laten spelen tussen het verkeer, druk-
te, geweld? Denk de gemeente eraan scho-
len te bouwen? Waar is het groen? Mensen 
moeten mijlen ver lopen om te zien hoe ge-
weldig een stukje groen kan zijn?  
 
De kracht van Duivendrecht groen, klein-
schalig en dorps wordt overboord gegooid. 
Onze bestuurders zijn verworden tot uitvoe-
rende marionetten, die het niet/nauwelijks 
aandurven actief met inwoners en belang-
hebbenden om  de tafel te gaan. 
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