
Herinnert u het zich nog? Zo’n 
10 jaar geleden was er voort-
durend politiek gedoe hoe in 
te zamelen. Eind 2012 geeft de 
gemeenteraad geld voor een 
onderzoek voor een andere 
manier van afvalinzameling. 

De blauwe GFT-zakken 
Het gedoe kwam onder ande-
re door blauwe, zelf te betalen, 
groente/fruit/tuinafval (GFT) 
zakken. Hoewel er, naar zeg-
gen door de gemeente, goed 
werd ingezameld, ging ook 
veel GFT verloren omdat de 
zakken werden open gepikt. 
Dit veroorzaakte zwerfvuil waar 
hele zwermen vogels, muizen 
en ratten op af kwamen. En, 
uiteraard zeer veel ontevreden 
inwoners, over deze smerige 
gang van zaken. 

Wat dan wel? 
Het eerste voorstel werd nood-
gedwongen door toenmalig 
D66-wethouder ingetrokken. Dit 
kwam omdat er een systeem 

van diftar met betaalpasjes 
aan vast zat. Het tweede voor-
stel resulteerde in vrij te gebrui-
ken (ondergrondse) containers 
voor glas, papier, textiel, restaf-
val en plastic/metaal/drink-
pakken (PMD). Dit voorstel was 
samen met raadsleden opge-
steld, die vervolgens hun oor bij 
inwoners te luisterden legden. 
Kortom, een aantal jaar alom 
tevreden inwoners!  

Het moet anders? 
Kort na de laatste gemeente-
raadsverkiezingen (2018) vindt 
GroenLinks-wethouder Boom-
gaars dat de hoeveelheid res-
tafval per huishouden te hoog 
is, dat moet minder. Er komt 
een plan van aanpak. Afval-
manifest (klik hier) en WOB-
procedure (klik hier) van de 
vriendenclubs in dorpskernen 
bieden geen enkel soelaas.  
 
GFT-containers bij laagbouw  
Wat de inwoners vinden, is niet 
belangrijk volgens Boomgaars. 

Veranderingen hebben met 
weerstand te maken, twittert 
hij. Ook de huidige gemeente-
raad legt de bezwaren van 
inwoners naast zich neer en 
besluit in meerderheid dat elk 
huishouden in een laagbouw 
woning een GFT-container 
krijgt. Halverwege 2019 start 
het inzamelen gft-laagbouw. 
Flats en bovenverdiepingen 
laagbouw komen later.  
Ook zegt de wethouder met 
z’n raadsmeerderheid dat per 
1 januari 2021 de kosten voor 
het inzamelen van afval op 
een andere manier in rekening 
worden gebracht. De vervuiler 
moet betalen is het idee. 

PMD stopt en diftar start 
In februari 2021 maakt de wet-
houder bekend dat de PMD-
container opgeheven wordt. 
Dat moet nu in de restafval 
container gegooid. En een 
diftar systeem met pasjes wordt 
per 2022 ingevoerd. 
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Zienswijzen_petitie_inspreken/190505_Manifest_o
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje


Wat zeggen inwoners? 
Ook anno 2021 luistert wethou-
der Boomgaars weer niet naar 
inwoners. Een korte inventarisa-
tie in Duivendrecht haalt de 
volgende punten op: 

• Kleine zakjes restafval storten 
gaat veel geld kosten; 

• Hoeveelheid restafval per 
huishouden neemt flink toe; 

• Restafval wordt naast de 
containers gezet; 

• Vrijwilliger(st)ers die zwerfafval 
opruimen stoppen daarmee; 

• Restafval wordt in de contai-
ners voor papier en textiel 
gegooid; 

• Het nu goed gescheiden pa-
pier en textielafval wordt af-
gekeurd; 

• Restafval wordt in de GFT-
containers gegooid; 

• Proppen van zoveel mogelijk 
restafval in container.   

 
GFT-containers bij hoogbouw 
Ook in de gemeenteraad bor-
relt onvrede op. Er vindt zelfs 
geheim overleg tussen wet-
houder Boomgaars en raads-
leden over afvalinzameling 
plaats?! En de inwoners, die 
krijgen figuurlijk het afval over 
zich heen gestort. Loopt de 
wethouder niet erg ver voor de 
troepen uit? Weet de wethou-
der dat in de provincie Noord-
Holland in 2020 bij hoogbouw 
geen enkele gemeente het 
GFT scheidt? En, dat nergens in 

Noord-Holland diftar bij hoog-
bouw is?  

Twee rattenbakken 
Is Boomgaars op de hoogte 
dat de twee GFT- inzamelbak-
ken voor Jupiter voor heel veel 
stankoverlast zorgen? Schoon-
gemaakt zijn ze nog nooit. En, 
net als 10 jaar geleden, bij 
deze twee bakken de ratten 
en muizen weer terug zijn? 

Oproep aan onze raadsleden: 
Beste raadsleden, u vergadert 
op 4 maart ’21. Doe er wat 
aan en stop deze wethouder! 

Volgende Drechtje is zaterdag 
20 maart 2021. 

Wat gaat goed? 
 
Opruimen! Zet in de agenda! 

20 mrt '21, 13:00 uur Azaleahof 

Zaterdag 20 maart is het Lande-
lijke Opschoondag. Eigen Haard 
en De Vrienden van Duivend-
recht gaan dan aan de slag om 
de omgeving van het Azaleahof, 
Azaleastraat en Dorpsplein 'len-
teklaar' te maken. Doet u dit jaar 
ook mee? Uiteraard doen we 
het COVID19-veilig! De start is 
om 13.00 uur voor de entree van 
het Azaleahof. Zoals altijd is er 
voor de kinderen een cadeautje 
uit de grabbelton en ook aan 
een drankje en een hapje wordt 
weer gedacht! Meld u aan bij 

de huismeester van Eigen Haard 
in Duivendrecht: Karin Eekelschot 
(06-5322 9981). 

Wat gaat voorzichtig 
beter? 

Ontwikkeling Rijksstraatweg 125 
Op 15 feb. 21 presenteerde Wi-
baut ontwerpen van 3 architec-
ten met 2.600m2 bouwvolume. 
Lees vorige Drechtje: Rijksstraat-
weg gebrutaliseerd. Inwoners 
willen namelijk inhoudelijk be-
trokken worden bij en meebeslis-
sen over de herontwikkeling. 
Meer dan nu het geval is.   
Door de schrik die 2.600 m2 te-
weeg bracht heeft Wibaut inge-
sproken bij de raad (klik hier,  
duurt 17 min.  tijdbalk 5:09-22:02).  
Wibaut vertelt de raadsleden 
dat, na de architectenpeiling, 
met een blanco vel papier ge-
start wordt.  Ook zegt Wibaut dat 
omwonenden gezegd zouden 
hebben dat er nog een extra 
verdieping op de voorgestelde 
ontwerpen  kon komen?  
 
Groep RSW125 
En aantal betrokkenen heeft zich 
voor nader beraad gegroe-
peerd in Groep RSW125 en een 
brief gestuurd naar Wibaut in 
kopie aan de raadsleden. Klik 
hier. Wibaut schrijft alweer terug, 
klik hier. Laten we elkaar snel (via 
beeldbellen) gaan vinden! 

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:

Met al dat  

zwerf vuil 

http://www.webklik.net/user_files/2010_05/135288/Drechtje/210206_Drechtje_spreekt_Rijksstraatweg_gebrutaliseerd_en_SMH_Korenbloemstraat.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_05/135288/Drechtje/210206_Drechtje_spreekt_Rijksstraatweg_gebrutaliseerd_en_SMH_Korenbloemstraat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-PeeAMDJS24
http://www.webklik.net/user_files/2010_05/135288/RSW125/210222_BRIEF_Groep_RSW125_overleg_programma_en_voorbehoud_architecten_peiling_v1.0.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_05/135288/RSW125/210222_BRIEF_Groep_RSW125_overleg_programma_en_voorbehoud_architecten_peiling_v1.0.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_05/135288/RSW125/210223_RSW125_-_Reactie_brief_Groep_RSW125_dd_220221.pdf
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