
Een Duivendrechter meldt aan 
Drechtje  en de omstanders.  'Ik  
kan me maar  niet voorstellen 
dat een wethouder er niet in 
slaagt een woning in Ouder-
Amstel te vinden? Dan ligt voor 
mij de conclusie voor de hand 
dat hij niet van plan is langer 
dan één periode hier te blijven. 
Beetje ervaring op doen en 
dan weer verder? Carrièrepoli-
ticus?' 

Verontwaardigd vervolgt me-
neer:  'Zou ik gevraagd worden 
een recensie over hem te 
schrijven dan komt hij op een 
schaal van 10 niet boven de 5 
uit, want een gelukkige hand 
van besturen heeft hij zeker 
niet.  

GFT inzamelen? Miskleun!  

Andere openingstijden milieu-
depot Duivendrecht sinds 4 fe-
bruari? Miskleun!' 

Luister goed: 'Amper aange-
kondigd, maar trots staat hij in 

een soort Mao-jas en skinny 
jeans op de voorpagina van 
het Weekblad van 6 februari jl. 
met één van de twee bezoe-
kers van die maandag 4 febru-
ari en vertelt: 'we willen de 
openingstijden nog beter laten 
aansluiten op het ritme van 
onze inwoners'.  

Meneer pakt de vingers van zijn 
hand: 

Vraag 1: wie zijn ‘we’?  

Vraag 2: sinds wanneer spreekt 
een wethouder met een bezit-
telijk voornaamwoord over de 
inwoners van een gemeente? 
We zijn geen horigen.  

Vraag 3: hoezo beter laten 
aansluiten op het ritme?  

Daarover zegt de wethouder 
zelf ‘t volgende: 'op de maan-
dag kun je bijvoorbeeld je afval 
van het klussen op zondag 
wegbrengen'. In Duivendrecht 
is de werf daartoe op maan-
dag van 09.00 tot 12.30u geo-

pend. Echter, mensen die géén 
wethouder zijn werken tijdens 
die uren en kunnen dan dus 
geen afval wegbrengen. Geen 
nood, de wethouder gaat ver-
der 'woensdag zijn we in de 
namiddag later open voor 
mensen die van hun werk ko-
men'. In Duivendrecht is de 
werf dan open van 14:00 tot 
18:00u. Zou de wethouder niet 
weten dat de meeste werkne-
mers pas tussen 17:00 en 
18:00u, of zelfs later, klaar zijn 
met werken en beslist niet om 
14:00u?  

Het enige positieve aan deze 
‘aanpassing aan het ritme van 
de inwoners’ is de verruimde 
openstelling op de zaterdagen. 
Maar ja, deze buitengemeen-
telijke wethouder woont niet in 
Ouder-Amstel en weet, zo blijkt, 
daardoor bitter weinig over 
‘onze’ gemeente. 

De volgende Drechtje is op za-
terdag 15 juni a.s. 

Gevoel voor ritme van buitengemeentelijke wethouder
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

Bron: Funda  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Wat gaat goed?: 

We hebben gevraagd, gevraagd, helaas niets  
gehoord. 

Wat kan beter? 

Schilderachtig Dorpshuis 
Eindelijk, dachten we, komen de schilders om 
het ontwerp Brandon uit te voeren. In plaats van 
verfpotten haalden ze plakplaten tevoorschijn 
om de grijze golfplaten voor- en zijgevel op te 
leuken. Overigens in de huiskleuren, dat wel, ver-
schenen artistiek ontworpen bomen legde de 
aardige kunstenares uit. Zwarte silhouetten wer-
den geplakt op gele en groene panelen. Ze stel-
len sportende kinderen voor. Kunstwerken moe-
ten onthuld worden en dat gebeurde ook door 
de burgemeester en de ex-wethouder die het 
initiatief hiertoe in gang gezet had. Onwillekeurig 
gingen de ogen naar de verveloze en groen uit-
geslagen boeikoppen en ander om een verf-
kwast schreeuwende delen. Het geld ervoor is er; 
hoe moeilijk is het om de finishing touch aan te 
brengen? Waar blijven de schilders om het uit te 
voeren? Dan pas is het Dorpshuis écht af en is er 
reden voor een feestje. Wat zou dat een perfect 
moment zijn om kunstenaar Brandon om zijn 
ontwerp  ook in het zonnetje te zetten. 

Weg Woekerplant uit Duivendrecht! 
De Duizendknoop rukt op in Duivendrecht. Zie de 
groene en rode vlekjes op bijgevoegde foto. De 
plant groeit zowel boven als onder grond als een 
malle en laat zich daarbij niet stoppen door ge-
bouwen of bestrating. Wurmt zich door openin-
gen en scheuren en zorgt voor schade aan ge-
bouwen, woningen en rioolbuizen.  
In Amsterdam zit de plant op ruim 300 plekken. In 
Duivendrecht al op 10! 
Amsterdam trekt meteen €8.2 mln uit voor een 
duurzame bestrijding (geen chemicaliën maar 
planten worden met wortel uit de grond getrok-
ken, dat is erg kostbaar, vandaar het best hoge 
bedrag (grofweg €30 duizend per plek).  
En, wat doet onze gemeente? Want als deze 
plant voortwoekert wordt dit een regelrechte 
ramp voor Duivendrecht.  
Drechtje gaat er achteraan!  
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Drechtje nieuwsflits
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