
Wat de een achteloos op 
straat gooit, is de grote er-
gernis van veel anderen.  
Een hardnekkig probleem 
dat overal ter wereld speelt. 
China heeft onlangs aange-
kondigd om binnen nu en vijf 
jaar geleidelijk een totaal-
verbod in te voeren op weg-
werpplastic. De EU kondigde 
al eerder een verbod af dat 
vanaf 2021 in gaat. 
 
Maar zover is het nog niet en 
zwerft er ook in ons dorp een 
hoop rotzooi rond.  
 
Wat zijn de hotspots? 
Hotspots zijn de omgeving 
rond de Van der Madeweg, 
de hoofdingang van station 
Duivendrecht en rondom de 
flat Saturnus. Ook het Dorps-
plein en omgeving. Het afval 
hoopt zich op in de omlig-
gende privé tuinen en in de 

groenstroken waar  het zich 
hecht aan het struikgewas. 
Vooral wanneer het heeft 
gewaaid, lijkt het er een gro-
te vuilnisbelt. 

Dan maar opruimen? 
Het credo is – zolang er nog 
geen verbod op wegwerp-
plastic van kracht is- oprui-
men. Maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Tot 
voor kort wist de gemeente 
zelfs niet waar en hoeveel 
afvalbakken er in Duivend-
recht waren te vinden en 
onduidelijk wie voor welk ge-
bied verantwoordelijk was, 
de NS, de gemeente of toch 
het GVB.  
Inmiddels is dat in kaart ge-
bracht en is zelfs een extra 
fte gecreëerd, maar dat 
heeft nog niet geleid tot ex-
tra veegbeurten. Geld van 
de verpakk ings indust r ie 
wordt gebruikt voor voorlich-

ting op de basisscholen. 
Maar kinderen zijn nu nog 
niet de grote vervuilers, dat 
zijn passanten en bijvoor-
beeld klanten van de winkels 
op het Dorpsplein. Het kan-
toorpersoneel dat in de 
lunchpauze het plein be-
zoekt en al dan niet opzette-
lijk een spoor van broodzak-
jes, saladebakken en snoep-
papiertjes achter zich laat of 
automobilisten die zakken 
leeggevroten fastfoodbak-
ken uit het autoraampje 
gooien.  

Toch maar extra bakken? 
De grote afvalbakken die on-
langs op het Dorpsplein zijn 
geplaatst gaan dat pro-
bleem niet oplossen.  Moeten 
er niet ook bijvoorbeeld een 
afvalbak komen bij het par-
keerterreintje bij de Plus. Of 
bij de kruising van de Telstar-
weg en de Rijksstraatweg, bij 
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het bankje waar ook altijd 
veel rotzooi ligt? En moeten 
de vuilnisbakken die er zijn, 
niet eens veel vaker geleegd 
worden?  
 
Of structureel oplossen? 
Maar belangrijker nog, is het 
niet een goed idee als we 
gezamenlijk met de onder-
nemersvereniging van het 
Dorpsplein, en met name de 
Plus, gaan kijken hoe we het 
plein en omgeving structu-
reel schoner krijgen? Er be-
staan al een paar burgerini-
tiatieven van vuilrapers in het 
dorp, misschien kunnen we 
daar een nieuw initiatief aan 
toevoegen?  

Volgende Drechtje is zater-
dag 8 februari 2020  

Wat kan beter? 
   
Kap van drie coniferen 
In het Weekblad van 22 januari 
2020 is de kapvergunning ge-
publiceerd voor drie coniferen 
aan de Rijksstraatweg bij het 
politiebureau. Dat zijn zeer oude 
bomen. Meerdere inwoners vin-
den dat beeldbepalende bo-
men aan de Rijksstraatweg! En 
zij gaan bezwaar maken. Het 
had iedereen enorm geholpen 
als niet alleen één regeletje in 
het Weekblad had gestaan, 
maar gelijk de reden waarom 
deze bomenkap door ons col-
lege is gehonoreerd.  Nu is de 
enige mogelijkheid een be-
zwaarprocedure. Wordt ver-
volgd! 

Drechtje spreekt verder… met nieuwsflits:

Het zwerfvuil dat kinderen in 2019 van de Grote Beer in Duivendrecht hebben ingezameld.   
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