
Geweldig: hoe Duivendrech-
ters en Ouderkerkers gezamen-
lijk optrekken tegen ons ge-
meentebestuur dat van plan is 
vergunning te verlenen aan 
Rijkswaterstaat voor het kap-
pen van 14.000 bomen.  

Onvoorstelbaar: dat is een heel 
BOS!   

De nu al bijna 2.000  handteke-
ningen die de zienswijze be-
krachtigen om bomenkap ter 
verbreding van de A9 maar 
ook de verplaatsing van een 
benzinestation tegen te hou-
den.  
Wordt eens wakker geacht 
gemeentebestuur: u doet aan 
ouderwets denken; in welke tijd 
leven we nu?!  
Elke boom is nodig om een 
CO2 catastrofe te voorkomen. 
Elke boom redt mensenlevens 
en is op zich een uniek biotoop: 
vogels, vleermuizen, insecten 
en zo meer.  
Een argument van het ge-

meentebestuur is dat ze veel 
GELD krijgen voor die bomen-
kap.  
Bij herplanting houden ze er 
aan over en dat helpt de be-
groting op orde te maken. 
Geld voor bomen die na aan-
plant minstens 20 jaar nodig 
hebben om volwassen te wor-
den.  Hoe kortzichtig in een tijd 
waarin een LANDSBREED besef 
over de ernst van ons klimaat 
de publieke opinie beheerst. 
Geld maakt meer kapot dan je 
denkt! Waarom ontstond het 
Burgerinitiatief om gewapend 
met uw handtekeningen het 
traject in te gaan. Eerst het 
gemeentebestuur te overtui-
gen en als dat niet lukt naar de 
rechter en nog verder tot de 
raad van State. Daarom zijn uw 
handtekeningen op papier 
noodzakelijk. Alleen dan is het 
geldig tot in de rechtszaal.  
Een goed bedoeld digitaal ini-
tiatief is intussen ook van start 
gegaan. Iemand heeft in zijn of 
haar drang iets te willen doen 

tegen de bomenkap een peti-
tie geplaatst richting de Provin-
cie Noord-Holland.  
Let wel: een petitie is een ver-
zoekschrift en de online ge-
plaatste handtekeningen zijn 
slechts ter ondersteuning van 
het verzoek. De Provincie krijgt 
veel van die digitale petities, 
kijkt u maar op de site en wat 
doen ze daarmee?? Juist!  
Daarom, zet uw handtekenin-
gen neer op de papieren lijs-
ten. In uw omgeving zijn er 
mensen die ze verzamelen, en: 
maandag 7 oktober a.s.  
van 15.15 uur tot 17.30 uur  
staat de banner te wapperen 
bij de ingang van de Plus op 
het Dorpsplein en kunt u aan 
de statafel tekenen en desge-
wenst praten met de Burgerini-
tiatiefnemers.  
Drechtje beveelt dit van harte 

aan. 

De volgende Drechtje is zater-
dag 19 oktober a.s. 

Over de Bomenkap A9!  
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

De A9 langs Ouderkerk aan de Amstel. Beeld 
Irvin van Hemert, Rijkswaterstaat
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Wat gaat goed?: 
 
Onze burgemeester op de bres tegen duister 
Duivendrecht 
Al een kleine twee weken geen straatverlichting 
in Clarissenhof  en Kloosterstraat.  Het is aarde-
donker, niet te doen! Inwoners voelen zich vre-
selijk onveilig, mede vanwege schots en scheve 
tegels! Je ziet geen hand voor ogen. Gemeen-
te zegt elke keer dat ‘er hard aan gewerkt 
wordt’. En wij zijn niet de enigen die bellen en 
meldingen doen, we horen dat iedereen het-
zelfde antwoord krijgt, zonder enige actie! 
Daarom hebben wij het afgelopen vrijdag 
maar ‘hogerop gezocht’ en de burgemeester 
gemaild.  
Uit haar twee antwoordmails bleek haar grote 
betrokkenheid en zij heeft de politie gevraagd 
meer te surveilleren. Dat gaat gelukkig goed en 
met haar persoonlijke aandacht is er naar ver-
wachting meer druk voor het oplossen van het 
probleem! 

Wat kan beter? 
  
Rigoreuze bomenkap Zonnehof! 
Niet alleen (voorgenomen) bomenkap bij de 
A9, ook daadwerkelijke kap in ons eigen Dui-
vendrecht.  
Ga, met pijn in uw hart , eens kijken  bij de 
rigoreuze bomenkap die tussen Jupiter en de 
nieuwbouw Zonnehof plaats heeft gevonden 
én nog plaatsvindt.  
Zoals meerdere inwoners meermaals hebben 
aangegeven, is er op grond van de oorspronke-
lijke plannen openbare ruimte veel te weinig 
ruimte om voetgangers, fietsers, auto's in goede 
banen te leiden. Komt de gemeente nu ook 
achter en daarom wordt er als noodmaatregel, 
extra gekapt!  
We vragen ons af of de werkgroep Inrichting 
Zonnehof wel voldoende serieus is genomen… 
Gemeente… kunt u ons dat toelichten?  
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