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… de gemeente moet DOEN!
Zaterdag 20 april, ’t vierde Drechtje Kwartiertje:
Een medewerkster van Drechtje kreeg op het Dorpsplein het
vriendelijke verzoek mee te werken aan een enquête over
bezuinigen in Ouder-Amstel. Na enig aandringen ging ze akkoord
immers het kwartiertje van Drechtje kwam daarmee in verdrukking.
Ze vroeg nog wel of die miljoenen Euro's aan bezuinigingen ook
het project Dorpshart Duivendrecht betroffen. Daarop kon de
jonge enquêtrice geen antwoord geven. Een zichtbare tweestrijd
tekende zich af op het gezicht van de Drechtje medewerkster.
Hoofdschuddend begon ze het enquêteformulier in te vullen, het
hoofd liep rood aan en daarna: "Nee, nee, nee, Drechtje stemt
hier zeker niet mee in!' en verder: ‘ Inwoners willen een grotere
sportzaal, geschikt voor meerdere sporten, waaronder
zaalvoetbal van CTO! Jeugd én ouderen willen RUIMTE voor
activiteiten in een bruisend Dorpshuis, het liefst met extra
verdieping plus lift!
De medewerkster van Drechtje liep als aangeschoten wild
foeterend rond Drechtje en riep: ‘Dit bestaat niet, we hebben hier
in Duivendrecht al bijna niks en dan durven ze vragen te stellen
om met nog minder genoegen te nemen door een kruisje te
zetten. De gemeente moet DOEN!’

Drechtje doet haar blinddoek pas
af, als het Dorpsplein weer om aan
te zien is. Wie helpt haar daarbij?

De enquêtrice aanschouwt een aangeslagen medewerkster van
Drechtje. Ze ziet dat de enquêtevragen niet naar behoren worden
ingevuld. Krassen, tegenvragen en verontwaardigde reacties
vullen de bladen. Ze hoort: ‘Waarom geen vragen in relatie tot
de Nota 'Drechtje spreekt namens inwoners Duivendrecht’?
‘Is dit nou het burgerparticipatie onderzoek voor het bedrag van
€ 25.000. Schandalig!’
Zat. 27 april is er om 13:00 uur weer een Kwartiertje. Komt u ook?
Geïnteresseerd en/of meer weten?
Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
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