informerend, opiniërend, objectief en transparant

Stichting Vrienden van Duivendrecht	
  
Groen en kleinschalig

11 april 2013

Drechtje spreekt:
… op 11 april …

1e ijkpunt van inwoners was 11 april
Donderdag 11 april, 1e ijkpunt van inwoners:
In reactie op vragen van de gemeente waar ik, Drechtje, op 11 april
was, het volgende.
De glasheldere! Nota is 15 maart digitaal gelanceerd en 23 maart jl.
per postduif symbolisch nogmaals richting gemeentehuis gevlogen.
Aanbieding aan de gemeente heeft dus al plaatsgevonden. En
toelichting is overbodig. Drechtje vindt het misverstand vervelend,
maar zij is écht niet persoonlijk uitgenodigd voor vandaag, 11 april.
Elke week houdt Drechtje wekelijks om 13:00 uur op het Dorpsplein
haar Kwartiertje. Iedereen is meer dan van harte welkom met haar te
spreken.
Van 15 maart 2013 - 11 april 2013 is voor verantwoordelijke politici
tijd geweest om met Drechtje, binnen hun partij en/of met de partijen
onderling de Drechtje nota te bespreken.

1e ijkpunt 11 april: presentatie daadwerkelijke plannen!
Elke inwoner kan dan horen hoe de politiek erop reageert. Inwoners
zijn het luisteren zat, willen nu alleen nog zien wat er gaat
gebeuren. Daar sluit ik, Drechtje, me volledig bij aan!
Het is Drechtje echter helaas pijnlijk duidelijk geworden. De politiek
wenst geen onderling debat aan te gaan op wat de inwoners willen.
Noch op uitnodiging van Drechtje elders, noch in de eigen commissie

Drechtje hoort op 11 april dat de
gemeente voorlopig niets doet op
het Dorpsplein. Zij heeft de
verrekijker opgeborgen en doet
haar blinddoek pas weer af, als het
Dorpsplein weer om aan te zien is.
Wie helpt haar daarbij?

Dorpshart Duivendrecht.
In 13 jaar tijd lijkt er nog niets te zijn veranderd.

Drechtje houdt de moed er echter in. Zaterdag 13 april weer een
Kwartiertje. Komt u ook?
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