
Het lijkt wel of de bezoe-
kers van het Dorpsplein 
met de dag een dag ou-
der worden, vindt Drechtje. 
Jonge mensen lijken de 
weg naar Ouder-Amstel 
niet te kunnen vinden. Zou 
het aan de naam liggen? 

De ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern (DNK) zal ze-
ker een verjonging van de 
bevolking met zich mee 
brengen. Maar wat moet 
de naam worden van 
DNK? Hoe dan ook, anders 
dan deze werktitel van het 
project. 

Andere naam? 
Jonger-Amstel klinkt niet 
echt. Amstel-Jong of Am-
stel-Jeugd net zo min.  

En Nieuwer-Amstel be-
stond al, maar is opgeslokt 
door Amsterdam. Drechtje 
daagt de inwoners van 
Ouder-Amstel uit . Wie 
heeft een goede naam 
voor de nieuwe wijk? 

Groen en kleinschalig! 
Drechtje wil in ieder geval, 
dat de wijk 'groen en klein-
schalig’ wordt gebouwd 
en niet een 'Manhattan 
aan den Amstel’ wordt. 

Een plek, waar iedereen 
zich thuis voelt, zonder de 
truttigheid van de woon-
erven van de jaren ‘70 en 
’80 terug te halen. Er kan 
gefietst, gewandeld en 
buiten gespeeld worden. 
En het vervoer dan, vraagt 
een van de weinige be-

zoekers, die met zijn bood-
schappen richting par-
keerplaats loopt? Het lijkt 
wel een zondag, zo stil is 
het. 

Ik hoor je, wordt er gerea-
geerd, maar over een 
paar jaar is autorijden niet 
zo vanzelfsprekend meer. 
We moeten ons meer be-
wust worden van alterna-
tieve manieren om ons te 
verplaatsen. 

Wat verandert er? 
Die opmerking maakt de 
discussie los. Niet alleen 
buitenshuis, maar ook in 
de woningen verandert 
veel. De wijk wordt aard-
gasvrij, dus koken doe je 
op een elektrische plaat 
en voor je c.v. komt een 
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informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds? Ons IBAN nummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!
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warmtepomp in de plaats, 
die je huis op een warme 
dag ook kan koelen. Ja, 
maar dat speelt pas in 
2050, werpt de man met 
de boodschappen tegen. 
Dan moet het voor elkaar 
zijn en daar moet je je nu 
op voorbereiden. Je gaat 
toch niet over 25 jaar je 
hele huis verbouwen voor 
een enorm bedrag, terwijl 
je het nu allemaal een-
voudig in één keer kunt 
doen? 

Drechtje wordt blij van de 
paar mensen, die op het 
Dorpsplein zijn. Ze houden 
een levendige discussie. 

Het gaat over een park in 
het midden van de wijk, 
winkels, horeca, onder-
wijs… De Nieuwe Kern leeft 
onder de bewoners. 

Wanneer? 
Ze zullen nog wel een paar 
jaar geduld moeten heb-
ben, zeker nu het aantal 
vergunningen om te bou-
wen in Amsterdam lijkt te 
stagneren. Drechtje volgt 
de ontwikkelingen en ge-
niet, ondanks Corona, van 
de eerste zaterdag in tij-
den zonder regen of storm.  

Volgende Drechtje is za-
terdag 28 maart 2020 

Wat kan beter? 
  Wob-verzoek GFT-kliko’s 
Het was het gesprek van 
de dag in 2019. Wel of niet 
een kliko accepteren tot 
en met dreigmailtjes als de 
kliko werd geweigerd. We 
zijn nog steeds razend 
nieuwsgierig hoe het er nu 
mee staat. Een oproep 
aan raadsleden in Drecht-
je van 16 november 2019 
hierover het college te be-
vragen is niet opgepakt. 
Daarom hebben de stich-
tingen Vrienden van Dui-
vendrecht en Vrienden 
van Ouderkerk een Wob-
verzoek ingediend. Klik hier 
voor het verzoek.

Drechtje spreekt verder… met nieuwsflits:
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