
Direct na verschijnen van de 
D66-column over 't Weitjes-
park: ‘Mooiste plek van Dui-
vendrecht kan nog mooier’ 
klonk er alarm van alerte 
Duivendrechters: het ‘kan-
niewaar’ zijn, blijf toch van 
dat Weitjespark af!  

Wat nou de mooiste plek die 
nog mooier kan? Er is juist fel 
strijd gevoerd om wat het nu is: 
dit unieke weidegebied, het 
laatste dat herinnert aan het 
oude Duivendrecht. Het is au-
thentiek met 3 laatste boerde-
rijen als bewijs hoe het was en 
in de verte de Sint Urbanuskerk.  

Van historisch besef is geen 
sprake. Klik hier voor de column 

Bomenkap voor uitzicht? 
De Nieuwe Kern, of zoals de 
Vrienden het liever Het Dui-
vendrechts Kwartier noemen, 
rukt op richting NS-station Dui-
vendrecht.  

De columniste, die zelfs in Dui-
vendrecht wòònt, ziet graag 
ons lintdorp doorgetrokken 
worden langs een meer toe-
gankelijk gemaakt NS-station 
Duivendrecht. Dat is nog tot 
daar aan toe. Maar dan, zo-
maar, volgt de bewering dat 't 
Weitjespark nauwelijks deel 
uitmaakt van ’t dorp Duivend-
recht wat te verhelpen is door 
bomen weg te halen om uit-
zicht op het Weitjespark vanaf 
Parnassiaveld te creëren, een 
fietspad en daarnaast een 
slingerend wandelpad aan te 
leggen ter aansluiting van 
nieuw (Het Duivendrechts 
Kwartier) op oud (Duivend-
recht). Dus eigenlijk de ontslui-
ting en daarmee meer onder-
deel van Duivendrecht.  

Is er soms meer aan de hand?  
Oud-strijders voor behoud van 
het Weitjespark en betrokke-
nen die telkens weer genieten 
van hoe het er nu is, schieten 
begrijpelijk meteen in de stress. 

Als er zo’n partijgebonden co-
lumn verschijnt dan moet je in 
Ouder-Amstel op je hoede zijn. 
Meestal is dit het begin van 
ruimtelijke plannen met welke 
de bedoeling hebben aantas-
ting van in dit geval het Wei-
tjespark. Mensen vragen zich 
dan gelijk af hoe leuk het wel 
niet kan zijn  om in het Weitjes-
park te wonen.  

Of is het slechts toeval? 
In dezelfde column wordt ge-
wezen op de langzamerhand 
dichterbij komende nieuwe 
woonwijk in Het Duivendrechts 
Kwartier. Maar hoe nodig zijn 
nieuwe huizen in het Weitjes-
park en waarom zo juichend 
over de Zonnehof en straks Het 
Duivendrechts Kwartier? Dat 
kan geen toeval zijn! Jaren ge-
leden al was iedereen in Dui-
vendrecht alert wanneer er 
maar een klein stukje grond op 
een kaart een andere be-
stemming dreigde te krijgen.  
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Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/96897487/paper/1a725ed2/ads/310592.jpg


Een leuk parkje? 
De Vrienden en inwoners vra-
gen zich af of het zo is dat de 
fractie van D66 inwoners van 
Duivendrecht nu lekker maken 
met de idee van een parkje 
rond de busbaan tot boerderij 
Mijn Genoegen in ruil voor dat 
weiland erachter? Hoe leuk 
kun je daar wel niet bouwen 
en wat brengt dat wel niet 
op? Maar dat staat natuurlijk 
niet in de column. Duivend-
rechters letten al decennia-
lang op ‘hun saeck’, herken-
nen argeloze uitspraken over 
een mooi her in te richten ge-
biedje terwijl er heel wat an-
ders aan plannen stiekem cir-
culeren.  
 
Uitnodiging rondleiding en ge-
sprek 
Terecht dat Duivendrechters 
met nog meer argusogen kij-
ken naar deelontwikkelingen in 
Het Duivendrechts Kwartier. 
Gelukkig dat participatie in 
een vroeg stadium door co-
lumniste op de site van D66 zo 
belangrijk gevonden wordt. De 
Vrienden staan daarom PA-
RAAT in PARTICIPATIE, vooraan 
als eersten ter bescherming 
van dit zwaar bevochten 
‘mooiste plekje Duivendrecht’. 
Hoe verstandig zou het zijn als 
de D66 columniste ingaat op 
onze uitnodiging voor een 
rondleiding en een gesprek?  

Het zal toch niet gebeuren dat 
dit verloren gaat?! Wat de 

Vrienden betreft dus NIET!  
 
Inmiddels heeft een aantal 
buurtbewoners zich al vere-
nigd in Weit jesBuurtAlarm 
(WBA).    

Volgende Drechtje is zaterdag 
6 februari 2021. 

Wat niet goed gaat… 
of juist wel? 

Afstemming over Zienswijze 
Smart Mobility Hub 
Voor de Smart Mobility Hub zijn 
verschillende zienswijzen inge-
diend. Klik hier voor die van de 
Vrienden. De gemeente Am-
sterdam, als projectontwikke-
laar, heeft initiatief genomen 
met de indieners te gaan over-
leggen. We zijn voorzichtig op-
timistisch wat het overleg ons 
komende week gaat brengen. 
Dit omdat in de commissie 
Grote Projecten een Verklaring 
van geen Bedenkingen voor 
deze ontwikkeling inclusief  
een hele grote waterberging 
bij de ingang van de Amster-
dam Old Course wordt ge-
vraagd. We houden u op de 
hoogte. 

Wat kan veel beter? 

Blauwe zone Kloosterstraat 
Komt er nu eindelijk eens een 
blauwe zone in de Klooster-

straat? Op een of andere ma-
nier is dat er nog steeds niet 
van gekomen. Het verzoek 
loopt al sinds 2018, terwijl de 
parkeerdruk steeds meer toe-
neemt.  

Bewoners moeten steeds ver-
der op zoek naar een par-
keerplaats. Onder andere op 
de Clarissenhof waar het ook 
al vol raakt. Dat geeft alsmaar 
groeiende ergernis omdat er 
aannemersbusjes, taxi’s, lang-
parkeerders van de kantoren 
de Kloosterstraat in bezit ne-
men. Verderop is immers al-
lang blauwe zone.  

Buitenlandse nummerborden 
zien inwoners van de Klooster-
straat steeds meer. Ook ver-
trekkende vakantiegangers: 
lekker makkelijk parkeren als je 
naar Schiphol moet, bus 41 en 
huppetee verder. Vreemde 
mensen vragen vaak met blije 
verwondering: 'Is het hier nog 
steeds gratis parkeren?'  

Tsja, het was niet zo nodig, 
bleek na een ochtendtelling 
ooit maar nu bijna 3 jaar later 
is er sprake van straatbrede 
opgekropte ergernis. Daarom 
weer aan de bel trekken bij de 
verantwoordelijke wethouder. 
Voor alle zekerheid zijn raads-
leden eveneens geïnformeerd. 
Wordt vervolgd! 

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:

http://www.webklik.net/user_files/2010_05/135288/Plannen_zienswijzen/201118_Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_SMH_d.d._8_okt._20_Ouder-Amstel_.pdf
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