
Drechtje houdt op haar 
sokkel graag droge voeten 
echter hoorde verontrus-
tende berichten over kli-
maatverandering. Reden 
op onderzoek te gaan … 

Drechtje ziet een grote op-
komst bij klimaatmarsen en 
scholieren acties. De veran-
deringen in ons klimaat en 
de stijging van de zeespie-
gel baren veel mensen zor-
gen. De roep om in te grij-
pen wordt steeds luider, 
maar ook wat eraan moet 
of aan gedaan kan worden. 
Want, hoewel voor veel on-
derzoekers vast staat dat de 
mens de oorzaak is van 
deze klimaatveranderingen 
door o.a. op grote schaal 
verbranden van fossiele 
brandstoffen, weerleggen 
andere onderzoekers het 
tegendeel; de opwarming is 

een verzinsel, gebaseerd op 
slechte metingen, of norma-
le klimaatschommelingen.  

Feiten  
De huidige temperatuurstij-
ging gaan veel sneller dan 
ooit eerder in de geschie-
denis van onze planeet die 
door natuurlijke processen 
zijn veroorzaakt.  
Het is een feit dat de aarde 
sinds 1900 gemiddeld 1,0 
graad warmer is geworden. 
Ook is opwarming niet gelijk 
verdeeld. In Nederland bijna 
2 graden, in Siberië 3. Bij de 
tropen en boven oceanen 
gaat ’t minder hard. Het ijs 
rond de polen smelt vooral 
op Groenland. De zeespie-
gel stijgt: sinds 1880 met dik 
20 centimeter door  smelt-
water van gletsjers en ijs-
kappen in poolgebieden. 

De boosdoener 
Broeikaseffect,  CO2 is sinds 
het jaar 1750 met 40% toeg-
nomen.  

Meer weten?  
In het Algemeen Dagblad 
van 9 maart staat een ver-
helderend artikel, klik op 
‘Klaar met alle meningen 
over klimaatverandering, de 
feiten [PFD]’ 

Meepraten?  
Kunnen we in Duivendrecht 
bijdragen aan een oplossing 
of kunnen alleen grote, (in-
ter)nationale ingrepen het tij 
keren? Kom op 10 april, 
20:00 uur naar de debat-
avond in de Kleine Kerk: Kli-
maat, een kwestie van ba-
lanceren? Klik hier voor het 
programma [PDF]. 

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 11 mei a.s. 
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!
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Wat gaat beetje goed?: 

Schilderen Dorpshuis  
Het houtwerk (kozijnen, breiboorden en deu-
ren) aan de achterzijde van het Dorpshuis 
(Begoniastraat en Telstarweg) worden in de 
maand april in overeenstemming gebracht  
met de kleuren van het opgeknapte Dorps-
plein. Het duurde even, na 4 jaar lobbyen,  
(vandaar ‘beetje’ goed) luistert de gemeen-
te naar haar inwoners. 

Wat kan veel beter? 

Entrada ontwikkeling 
Het Adviesteam Entrada maakt zich zeer 
grote zorgen. Tijdens de laatste bijeenkomst 
op 26 maart heeft het Adviesteam unaniem 
negatief geadviseerd over het concept 
programma van eisen (cPvE). Met name be-
trof dit het voorstel om op een afstand van 
40m een strook bebouwing van 50m hoog 
evenwijdig aan de volle lengte van Neptu-
nus mogelijk te maken (ter vergelijk Neptu-
nus is ca 35m hoog en denk bij 40 afstand 
van Plus tot sigarenboer op t Dorpsplein).  
Het cPvE gaat hiermee voorbij aan het 
raadsbesluit van december 2017 om aan de 
zijde van Jupiter de bebouwing laag te 
houden, oplopend naar hoger richting me-
trostation en A10. Het Adviesteam heeft aan 
de gemeente gevraagd op zeer korte ter-
mijn weer bijeen te komen.  
Zonder dat echter een nieuwe Adviesteam 
datum bekend is en ondanks het unaniem 
negatieve advies  staat in het Weekblad van 
3 april dat het Kantorengebied Entrada een 
aantrekkelijke woonlocatie wordt. En in een 
ander artikel dat de 'Nieuwbouw Entrada 

een drama voor de Zonnehof' is. Met geen 
woord wordt gesproken over het negatieve 
advies van de Adviesgroep en/of dat be-
langen verschillen.  
Daarnaast worden inwoners van de flats via 
een pamflet opgeroepen in te spreken in de 
raadscommissie Grote Projecten op 11 april. 
Drechtje laat het er niet bij zitten en blijft druk 
zetten op de gemeente om met alle betrok-
kenen in overleg te blijven. 

GFT en de Kliko 
De door veel inwoners ongewenste GFT-con-
tainer voor de laagbouw. Wie aangeeft er 
geen prijs op te stellen krijgt een standaard-
brief waarin je als inwoner vermanend wordt  
toegesproken alsof inwoners collectief  geen 
afval willen scheiden. Gemeente luistert to-
taal niet naar haar inwoners omdat veel in-
woners op een andere wijze gft willen inza-
melen.  
De verwarring wordt alleen maar groter om-
dat er in de brief gesproken wordt over een 
mini-container die inwoners krijgen.  
Weigeren kan nog steeds! Dat heeft de we 
wethouder dinsdagavond 2 april luid en dui-
delijk gezegd. Dat kan via het foldertje of 
door een mail te sturen aan wethouder  
axel.Boomgaars@ouder-amstel.nl in kopie 
aan ambtenaar  eric.kling@duoplus.nl  

Geachte heer Boomgaars,  
Hierbij geven wij voor het adres STRAAT NR, 
POSTCODE Duivendrecht de GFT keuze door: 
geen GFT container.  
Wij vinden GFT inzameling belangrijk en ho-
ren graag welke andere mogelijkheid van 
GFT inzameling u aanbiedt. 
Met vriendelijk groet, ACHTERNAAM 
 
Let op: voor het Paasweekeinde regelen! 
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