
Afgelopen donderdagavond 
werden in het dorpshuis de be-
woners van de Rijksstraatweg 
ingelicht over de komende 
grootschalige werkzaamheden 
aan deze straat.  
Deze moeten ergens volgend 
jaar beginnen. Het gewone 
riool wordt gerenoveerd en 
daarnaast wil de gemeente er 
een apart hemelwaterriool 
aanleggen. Door twee ge-
scheiden rioleringen te maken, 
zal de kans op wateroverlast 
flink afnemen, is de verwach-
ting. 

Want ja, ook Duivendrecht krijgt 
te maken met de klimaatver-
andering. Warmere zomers, 
zachtere winters, meer wind uit 
het westen, langere droogte-
periodes maar ook forsere re-
genbuien. Nu blijft het water 
dat door overbelasting van het 
riool niet weg kan,  op de weg 
staan. Maar na de aanleg van 
het hemelwaterriool wordt de 
neerslag afgevoerd naar de 

omliggende sloten en blijft er 
altijd water in dat riool staan 
zodat ook bij droogte water 
aan de bodem wordt afgege-
ven.  

Tot nu toe is dat peil afhankelijk 
van droogte- en natte perio-
des. Maar na de werkzaamhe-
den zal het peil minder fluctue-
ren. Dat heeft voor- èn nade-
len. Voor huizen met houten 
funderingen is het van belang 
dat deze palen nat blijven – als 
ze droog komen te staan, kun-
nen ze gaan rotten. Voor men-
sen die bij een hoge grondwa-
terpeil last hebben van vochti-
ge kruipruimtes of kelders is een 
hoger gemiddeld grondwater-
peil juist weer nadelig – de 
vochtproblemen nemen dan 
toe.  

Een aantal aanwezigen maak-
ten zich dan ook zorgen over 
dat grondwaterpeil. Nu nog 
lekt er water naar de riolering, 
maar dat is na de renovatie 

niet meer mogelijk. Daardoor 
kan het gemiddelde waterpeil 
gaan stijgen, al benadrukte de 
gemeente dat men niet moet 
denken aan tientallen centime-
ters. Maar voor bewoners die 
nu al vaak water in de kruip-
ruimte hebben staan, is een 
permanent hoger peil natuurlijk 
geen goed nieuws.  

Ook veel zorgen over de voor-
genomen bestrating van de 
fietspaden. De gemeente wil 
deze vervangen met onder-
houdsarme, felroze betonnen 
platen zoals deze sinds kort ook 
bij de Slinger liggen. De platen 
doen echter sterk afbreuk aan 
het historisch straatbeeld van 
de Rijksstraatweg. Immers, de 
fietspaden zijn al vanaf de aan-
leg honderd jaar geleden be-
tegeld en veel bewoners willen 
dat graag zo houden. 

Wordt vervolgd. 

De volgende Drechtje is zater-
dag 30 november a.s. 

Veel zorgen over wijze van opknappen Rijksstraatweg 
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TIP ONS 
Klik hier!
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Wat gaat goed?: 
 
‘Secret communication’ in Spionagemuseum 
Er is een museum over spionage in Duivendrecht 
en wel in de Kloosterstraat 23-25. Er is nu voor de 
3e keer op rij een tentoonstelling te bezichtigen: 
Secret communication 3.  

Openingstijden   
Zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur.  
• 23 november 2019;  
• 7 en 21 december 2019; 
• 12 januari 2020. 

Entree = vrijwillige bijdrage. 

Wat kan beter? 
  
Kliko’s aan de wandel? 
Er is een kliko gestolen… er wordt overwogen 
aangifte te doen… en er zijn kliko's die gaan 
zwerven… Iemand zei: ‘Het is een groot stuk 
zwerfafval op straat erbij…’ 

Implementatie kliko’s, hoe loopt dat nu? 
De invoering van de kliko’s afgelopen zomer 
heeft de gemoederen in onze gemeente flink 
beziggehouden. Drechtje vindt het bijzonder dat 
onze volksvertegenwoordigers dat  hebben laten 
gebeuren. Ook omdat de uitrol bij de ‘hoog-
bouw’ nog moet plaatsvinden en je de geleerde 
lessen van de ‘laagbouw’ daarin mee wilt ne-
men. 
Als service voor de politiek een aantal vragen 
over de implementatie ‘laagbouw’:  
• Wat was het aantal uit te geven aantal kli-

ko’s in zowel Duivendrecht als in Ouderkerk?; 
• Hoeveel kliko’s zijn voorafgaand per kern 

geweigerd?; 
• Hoeveel inwoners hebben per kern de kliko 

alsnog teruggegeven?; 
• Hoeveel kliko’s zijn per kern nu daadwerkelijk 

in gebruik genomen?; 
• Hoeveel kliko’s worden per ophaalronde per 

kern geleegd?; 
• Hoeveel GFT afval is daarmee opgehaald?; 
• Is dat in lijn met de verwachte opbrengst?; 
• Vindt de gemeente de invoering een suc-

ces? 
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