
Drechtje, de kans bestaat 
dat de kantorenlocatie En-
trada in de toekomst als een 
woongebied aangesloten 
wordt op de woonkern Dui-
vendrecht.  

Om dit te bereiken is het be-
langrijk dat belanghebben-
den (inwoners, winkeliers-
vereniging, werkgroep Ruim-
telijke Ordening en de stich-
ting Vrienden van Duivend-
recht), via een inzichtelijk en 
geleidelijk proces, mee te 
laten denken en doen. Het 
gaat tenslotte om een grote 
en complexe verandering 
van de bestemming in de 
bebouwde kom van Dui-
vendrecht.  

Helaas, ervaring leert dat 
het niet vanzelfsprekend is 
dat eerdere genoemde be-
langhebbenden, via hun 
deelname in een Advies-

team, naast de eigenaren 
en gemeente, als volwaar-
dige gesprekspartners ge-
zien of ingeschakeld wor-
den. 

Alhoewel regels burgerparti-
cipatie 2008 dit voorschrijven 
wordt door de gemeente 
telkens, met beroep op ver-
trouwelijkheid en bevoegd-
heden, vrijelijk en versluie-
rend een eigen en andere 
uitleg aan gegeven.  

Zo ook in het voortgangs-
proces van het Project En-
trada. Deelnemers aan het 
Adviesteam overleg heb-
ben,  na met veel publicitai-
re bombarie door de ge-
meente gelanceerde idee 
‘transformatie Entrada van 
kantoren’ naar woningen, al 
vrij snel geen zicht meer op 
wat er achter de schermen 
gebeurt, welke zaken be-

sproken worden, welke za-
ken afgekaart zijn. Ook van 
een geleidelijk voortgangs-
proces is geen sprake.  
Zij zitten zonder rechten in 
een sneltrein en dat is niet in 
de geest van gemeentelijke 
burgerparticipatie op maat.   

Drechtje, wat iedereen kan 
begrijpen, is dat dit een als-
maar toenemend ongemak 
onder de deelnemers heeft 
doen ontstaan. Niet alleen 
bij voorbereiding op, maar 
ook en vooral tijdens bijeen-
komsten. Een geprikkeldheid 
waar geen enkel teamlid op 
zit wachten want behalve 
dat dit meestal tot een min-
der goede inbreng bijdraagt 
leidt het ook tot minder ge-
nuanceerde zienswijze(n). 

De eigenaren en gemeente 
doen tijdens Adviesteam 
bijeenkomsten als waarne-

Over Entrada en hoe gemeente met inwoners omgaat.
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mers aan beleefd luisteren 
en zijn zeer beperkt bereid 
tot een wezenlijke inbreng. 
Dat is spijtig, want dat doet 
ernstig afbreuk doet aan het 
beoogde doel en het ver-
trouwen.  

Daar komt ook nog eens bij 
dat in deze niet productieve 
situatie de procesbegeleider 
met gebonden handen zijn 
rol moet zien waar te maken. 
Onafhankelijk en aantoon-
baar actief ingrijpen en han-
delen in het belang van be-
langhebbenden is dan ook 
uiterst schaars.  

Het lijkt alsof de kaarten al 
geschud zijn en belangen 
van eigenaren de dienst uit-
maken. De rol van het Ad-
viesteam is beknot tot raad-
plegen+. Eigenaren en ge-
meente streven korte termijn, 
vooral economisch en partij-
politiek rendement na. Terwijl 
Adviesteam inzet voor nu én 
voor over tien, twintig jaar en 
verder, mét een goede aan-
sluiting op het ‘oude dorp’ 
Duivendrecht inclusief een 
duurzaam, sociaal en leef-
baar rendement. 

Door de korte termijn focus is  
de Entrada ontwikkeling ge-

richt op bijna alleen maar 
hoogbouw, met zelfs uit-
schieters van 70 meter. Be-
paald niet gezinsvriendelijk. 
Zo ook de bouwopgave van  
100.000 vierkante meter bru-
to vloeroppervlakte. En de 
door Adviesteam leden zo 
belangrijk gevonden aanslui-
ting op de Kruidenomgang, 
Zonnehof, etc. valt financieel 
‘buiten scope’.  
Ook suggesties van Advies-
teamleden een kijkje te ne-
men hoe het ook kan (bij-
voorbeeld het dichtbijgele-
gen unieke ruimtelijk trans-
formatieproject Holland Park 
in Diemen), worden niet als 
actie overgenomen.  

Drechtje, ik ben nog niet 
klaar. Het feit dat onze ge-
meente compleet voorbij 
gaat aan dat de Raad van 
State in september 2014 
heeft besloten dat ter weers-
zijde van de A10 slechts on-
der voorwaarden tot een 
hoogte van 45 meter ge-
bouwd mag worden is zeer 
verontrustend. Ook doet de 
gemeente alsof zij geen 
weet heeft van haar besluit 
eind 2015 in een Entrada 
knelpuntenanalyse en maat-
regelenprogramma om de 

maximale bouwhoogte te 
verhogen van 12 meter tot 
maximaal 45 meter.  

Hoe verder met de Entrada 
en een Adviesteam vraag je 
je dan af, als tijdens de wed-
strijd de spelregels worden 
veranderd en de rol van het 
Adviesteam op excuus parti-
cipatie begint te lijken?  

Een aantal Adviesteamleden 
heeft zich al teruggetrokken, 
een aantal anderen probe-
ren, misschien tegen beter 
weten in, de gemeente tot 
andere gedachten te bren-
gen. 

Een gemeente die inwoner 
participatie zo hoog in het 
vaandel heeft staan, doet er 
goed aan mensen die be-
langeloos hun tijd en energie 
inzetten voor een goede, 
mooie, veilige plek om te le-
ven en wonen, te koesteren 
en te omarmen.  

‘Beste gemeente, neem het 
Adviesteam écht serieus en 
ga op korte termijn weer met 
alle leden in gesprek. Alleen 
Samen maken we Duivend-
recht!’  
De volgende Drechtje is op 
zaterdag 25 mei a.s. 

Drechtje spreekt verder:



Wat gaat goed?: 

Helemaal niets de afgelopen periode. 

Wat kan beter? 

Wonen in Duivendrecht / Ouder-Amstel 
 

Er staat ’n huis LEEG in Duivendrecht 

Dat ’t met triest zielloze ramen zegt: 

‘voor onze wethouder dit bestemd… ‘ 

Helaas met ’n ontheffing afgeremd 

Die stek dichtbij het Dorpsplein 

Daar wil je toch woonachtig zijn … 

Wethouders: daarvan zijn er VIER 

GEEN van ’t College woont NU HIER 

De burgemeester bij haar entree: 

Duivendrecht, daar had ze wat mee 

Een huis alhier, haar plek onder de zon 

Maar Ouderkerk  dat ’t pleit weer won 

 

HIER helaas geen burgemeestersresiden-
tie 

Bij wethouders vaak in redelijke frequen-
tie 

Maar ja ’t vinden van een stek …? 

Huur of koop: geen enkele plek! 

Ontheffing daarom door Raad beslist 

’n Mooie kans hiermee gemist! 

Midden in ‘t dorp tussen de mensen 

Horen hoe of wat qua zorgen en wensen 

Onze 4e wethouder blijft in Amstelveen 

En wie weet straks waarheen.  

Echter dit de overweging misschien: 

‘t Amstel Business Park anders bezien 

Werkstad: onderdeel Metropoolregio 

Kijk naar  Entrada, daar gaat ’t ook zo … 

wonen in de via ‘t Amstelkwartier  
uitdijende stad 

in Duivendrecht als allereersten! snap-
pen we dat … 
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