
Een binnenterrein bij de Rijks-
straatweg waar lange tijd 
gewoon garageboxen wa-
ren, waarin omwonenden 
hun auto parkeerden of de 
kerstversiering opborgen, is 
enkele maanden geleden 
deels getransformeerd tot 
een bedrijfsterrein.  

Een schildersbedrijf uit Am-
sterdam heeft er zes boxen 
opgekocht voor de opslag 
van materiaal. Sindsdien is 
het een komen en gaan van 
personeel en van busjes 
want dat materiaal moet 
dagelijks van a naar b en 
weer terug. Nu is het in- en 
uitladen van wat verfblikjes 
geen probleem, maar het in- 
uitladen van steigermateriaal 
is oorverdovend. Het is ook 
niet op vaste tijden, maar 
gaat door tot in de avond en 
in de weekenden. Verzoeken 
om het wat rustiger aan te 

doen met die steigerpijpen 
worden niet begrepen of 
domweg genegeerd.  

Wordt ’t oude Dorp Duivend-
recht  een bedrijventerrein? 
Voor alle duidelijkheid: het 
gaat hier niet om de ZZP-
ende buurman die de box 
gebruikt voor zijn werk, maar 
om grootschalige en over-
lastgevende activiteiten door 
een bedrijf met een wagen-
park en personeel. De vraag 
is: kan dat zomaar? Moet ie-
dere inwoner van Duivend-
recht vrezen dat die stille ter-
reintjes achter de tuinen zo-
maar kunnen veranderen in 
een bedrijfsterrein? 

Ja, dat schijnt te kunnen. Al-
thans volgens de ambtena-
ren van Ouder-Amstel. Im-
mers, het bestemmingsplan 
zegt: parkeren en berging. En 
de rechter zou onder berging 

‘opslag van spullen’ ver-
staan. Dat heel Nederland bij 
berging meer denkt aan dat 
kleine hokje waar je je ski’s 
en de kerstballen bewaart 
dan aan aannemers- en 
schildersbedrijven die zwaar 
materieel heen en weer sle-
pen, is juridisch niet van be-
lang.  

Opslaan valt namelijk niet 
onder ‘werkzaamheden’.  
Een verzoek tot handhaving 
die enkele bewoners hadden 
ingediend, werd dan ook af-
gewezen. 

Wat zegt de wethouder? 
Inmiddels is er een gesprek 
geweest met verantwoorde-
lijk wethouder Barbara de 
Reijke, die heeft beloofd om 
nog eens kritisch te kijken 
naar de conclusies van haar 
ambtenaren. Maar zij is bang 
dat de wet weinig handva-
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ten biedt om deze ontwikke-
ling tegen te gaan. Eventu-
eel zou een wijziging van het 
bestemmingsplan mogelijk 
zijn, zoals de gemeente wel 
vaker doet, maar dat kost 
heel veel tijd. En daarmee 
kan het schildersbedrijf niet 
met terugwerkende kracht 
gestopt worden. Het laatste 
woord is er in elk geval nog 
niet over gezegd.  

Volgende Drechtje is zater-
dag 7 november 2020. 

Wat kan beter 

Berichten over uw buurt  
Heeft u het wel eens bij de 
hand gehad? De enkele 
keer dat het Weekblad Ou-
der-Amstel in je brievenbus 
zit, je op de gemeentepagi-
na een vergunningsaan-
vraag ziet van buren verder-
op in de wijk voor een flinke 
uitbouw?  Gelijk de telefoon 
gepakt om de vergunning 
digitaal bij de gemeente op 
te vragen en het antwoord 

steevast is: ‘U wordt terug-
gebeld’. ‘Kunt u misschien 
vertellen wanneer ik een te-
lefoontje kan verwachten?’. 
‘Nee, ik kan alleen een te-
rugbelverzoek in het systeem 
zetten’. U raadt het al, dit 
kan zo  maar een paar we-
ken doorgaan.  

Hoe fijn zou het zijn, dat voor 
de inwoners en mensen die 
hier werken Berichten over 
uw buurt door Ouder-Amstel 
voor alle berichten ingesteld 
wordt. Dus inclusief alle aan-
vragen. 
In het huidige digitale tijd-
perk is het voor inwoners niet 
te begrijpen dat op dit mo-
ment alleen bestemmings-
plan gerelateerde  besluiten 
en vergunde parkeerplaat-
sen (klik hier) worden gepu-
bliceerd.  

Hoe het ook anders kan? Klik 
hier voor postcode 1079 in 
de Amsterdamse Rivieren-
buurt? Dat is bij Duivendrecht  
om de hoek.   

Wat gaat goed? 

Crowdfunding van de Anto-
niushoeve 
Vele gulle gevers hebben 
een fantastisch bedrag bij 
elkaar gebracht. We zijn ie-
dereen zeer dankbaar. We 
zijn er bijna! Daarom hebben 
we voor wie nu doneert de 
prachtig prent Zwerm Vogels, 
gemaakt door Mathilde de 
Vriese zelf, in de aanbieding.  

Met dank aan jou, Antonius-
hoeve Nog tot 27 oktober!! 

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:

<<<    Duivendrecht 

      Rivierenbuurt-Zuid   >>>

https://www.overheid.nl/zoekresultaat/berichten-over-uw-buurt/1/200/lijst/organisaties3%5B0%5D=Ouder-Amstel
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/berichten-over-uw-buurt/1/10/lijst/postcode%5B0%5D=1078&straal%5B0%5D=250&sortBy=default
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/berichten-over-uw-buurt/1/10/lijst/postcode%5B0%5D=1078&straal%5B0%5D=250&sortBy=default
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve

	groen en kleinschalig              Stichting vrienden van duivendrecht             24 oktober 2020
	Binnenterreinen Rijksstraatweg: bedrijfspark of gewoon bewonersparkeren?


