
Corona houdt de hele we-
reld in z’n greep en ieder-
een wordt zwaar op de 
proef gesteld.   

Het voelt raar voor Drechtje 
om nu aandacht te vragen 
voor Duivendrecht. Daarom 
een kort bericht. De reden is 
simpel, corona op dit mo-
ment écht van een veel ho-
ger en groter belang dan 
ruimtelijke zaken en ontwik-
kelingen in Duivendrecht. 

Duivendrechts Kwartier 
Beknopt De Nieuwe Kern, we 
schreven er vorige keer al 
over. Aan de oproep voor 
een betere naam, heeft 
Drechtje toepasselijk ‘Dui-
vendrechts Kwartier’ geko-
zen.  De toevoeging ‘kwar-
tier’ sluit goed aan bij ‘t 
noorderlijker gelegen Amstel 
Kwartier. En met deze  naam 
wordt recht gedaan aan de 

historische naam van dat 
gebied ‘Duivendrechtse Pol-
der’.  

Hoe nu verder? 
De inspraakbijeenkomst me-
dio maart 2020 met belan-
gengroepen uit de kernen 
Duivendrecht en Ouderkerk 
ging logischerwijs niet door.   

Wat dan wel?  
Want het is belangrijk kennis 
en expertise van de inwoners 
mee te nemen. En er zit ge-
noeg! Zo had de Old Golf 
Course (AOC) al een plan 
gemaakt. In dit plan kunnen 
met zo min mogelijk geschuif 
van functies, de ambities 
qua woningbouw bereikt en 
kunnen zowel volkstuinen,  
trainingsvelden van Ajax en 
de door de AOC versterkte 
natuur blijven. Klik hier voor 
meer over de AOC natuur.  
Er ligt nu een door de drie 

eigenaren opgesteld plan. 
Je  hoeft niet te raden wat 
hier de leidende factor in is 
geweest, geld! Gebruikers 
van het gebied en belan-
gengroepen staan nog bui-
ten spel. 

Hoe het anders kan! 
Op welke wijze participatie 
ook kan, is te lezen in het ar-
tikel in ‘t Parool van 16 maart 
2020, klik hier. 

Pas op de plaats 
We vertrouwen erop dat zo-
lang corona nog niet is uitge-
raasd de besluitvorming over 
‘t Duivendrechts Kwartier 
wordt bevroren. En we zien 
als belangengroepen en ge-
bruikers een nieuw geplande 
gezamenlijk sessie weer te-
gemoet.  

Volgende Drechtje is za-
terdag 19 april 2020 

Bizarre tijden en hoe verder met participatie? 
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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!

Foto’s: 
Uit het plan van de gebruikers Vlekkenplan van functies : 
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