
In de vorige nieuwsbrief 
Drechtje spreekt… vroegen 
wij ‘Wat kan jij doen tegen 
zwerfafval?’ Een update! 

De reacties op het artikel en 
de bijgeplaatste foto waarop 
te zien het resultaat van een 
inzameling zwerfvuil door de 
kinderen van De Grote Beer 
afgelopen jaar waren  hart-
verwarmend. Lees verder! 

Het Weekblad publiceert het 
bericht 
Het Weekblad voor Ouder-
Amstel blijft niet achter en 
plaatst kort daarna het arti-
kel zwerfafval van de Vrien-
den van Duivendrecht in het 
Weekblad.  

Onze politici komen in actie! 
Weer een dag later horen 
inwoners politieke partijen in 
de raad praten over zwerfaf-
val. Elke partij wil hierover 
een ei kwijt om dit toene-

mende zwerfvuil-probleem in 
Ouder-Amstel aan te pak-
ken. Een meerderheid dient 
zelfs een motie ‘Afval (zwerf) 
Stoort Ons’ in. Daarin wordt 
het college verzocht: 

- Een plan van aanpak op te 
stellen ter bestrijding van 
zwerfafval; 

- Dit plan aan de raad uiter-
lijk 1 mei 2020   kenbaar te 
maken; 

- Onderdeel van dit plan kan 
zijn een campagne; 

- Aan te geven hoe samen 
te werken met bewoners, 
ondernemers, winkeliers en 
verenigingen bij de bestrij-
ding van zwerfafval. 

De verantwoordelijk wethou-
der Boomgaars doet de toe-
zeggingen: ‘...dat we daar 
dus iets aan- op gaan doen. 
We kijken natuurlijk of dat zo 

effectief mogelijk kan en dan 
het liefst ook met de onder-
nemers. Dat vanuit bewust-
wording over zwer fafval, 
gaan we stimuleren vanuit 
beschikbaar budget. Daar 
hebben we een x - aantal 
mooie mogelijkheden over 
gehoord.’ 

Na het horen van de toe-
zeggingen trekken de indie-
ners de motie in. Voor het 
geval dat de wethouder zijn 
toezeggingen niet nakomt 
wordt de motie in portefeuille 
gehouden. 

Zwerfvuil opruimactie in de  
Zonnehof op 29 februari 2020 

En, ’save the date!’ Op za-
terdag 29 februari 2020 van 
13:00 tot 15:00 uur wordt in 
de Zonnehof een zwerfvuil 
opruimactie gehouden. Op 
deze extra dag in het schrik-
keljaar 2020 kunnen alle Zon-
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

                      Vrijwilligers gezocht! 

Zaterdag 29 februari 2020 van 13:00-15:00 uur 

       Zwerfafval opruimactie Zonnehof 

        Vele handen maken licht werk!  
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nehof bewoners (maar ook 
anderen zijn uiteraard meer 
dan welkom!) de armen uit 
de mouwen steken. 
 
Wanneer en hoe laat? 
Om 29 februari om 13:00 uur 
verzamelen. Afhankelijk van 
het aantal opruimers, wordt 
in groepjes de wijk ingegaan. 
Om 15:00 uur wordt ter afslui-
ting in de huismeestersruimte 
koffie, thee, fris en iets lekkers 
aangeboden. En, is er voor 
de kinderen een grabbelton. 

Waar? 
In de huismeesters ruimte on-
der Mercurius 11. 

Hoe? 
Graag aanmelden bij de 
huismeester Karin Eekelschot 

06-5322 9981, zodat er vol-
doende prikkers, vuilniszak-
ken, catering en grabbel 
cadeautjes zullen zijn.  

Volgende Drechtje is zater-
dag 29 februari 2020 

 

Wat kan beter? 
  Kap van drie coniferen 
Bijna 2 weken en 6 mailtjes 
later is eindelijk de opge-
vraagde vergunning toege-
stuurd door de gemeente! 
Dat moet een volgende keer 
écht sneller! 
Bezwaarschriften zijn inmid-
dels opgesteld. Klik hier voor 
bezwaarschrift van de Stich-
ting Vrienden van Duivend-
recht. 

Aan Politie Amsterdam is via 
het bezwaarschrift het ver-
zoek gedaan om gedurende 
de behandeling van het be-
zwaarschrift, ter voorkoming 
van verdere juridificering en 
‘t niet onnodig verspillen van 
overheidsmiddelen, geen 
gebruik te maken van de 
vergunning. Wordt vervolgd!

Drechtje spreekt verder… met nieuwsflits:

Een selectie van zwerfvuil dat een inwoner in februari 2020 op de foto heeft gezet   
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