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Drechtje spreekt…

27 mei 2013

… Ik ben een klein beetje blij ...!

Zaterdag 25 mei, ’t negende Drechtje Kwartiertje:

Drechtje is blij dat haar Nota, ook anderen in ons gemeente heeft geïnspireerd. Een speciale werkgroep is
aan de slag geweest om voorstellen te doen om de winkelkernen meer ‘allure’ te geven. Zoals aanpak
van de leegstand, opknappen van de openbare ruimte en winkelvriendelijke vergunningen. Drechtje
wordt daar wel een beetje blij van! Beetje blij, want met het budget van de gemeente van €25.000, kom
je niet ver. Gelukkig zijn de werkgroepleden het volledig met Drechtje eens en hebben zij dit al bij de
gemeente aangekaart. Voor nu, wil de werkgroep eerst de vindbaarheid van de winkels verbeteren (dus
wegwijzerbordjes), de bloembakken actie waar al mee is gestart en het aankleden van de leegstaande
winkels met bv met reclame, kunst, tentoonstellingen. Drechtje kijkt uit naar al dat Doen!
Verder is Drechtje nieuwsgierig naar de voortgang van plannen voor de bouw van de twee scholen. Er is
door de schoolbesturen nog helemaal geen bouwaanvraag gedaan. In de planning, te lezen in de
laatste Nieuwsbrief van de gemeente staat dat van de vergunningsverlening van mei tm juli is. Drechtje
vraagt zich af, hoe moet dat nou? Denk aan het 6 weken ter inzage leggen, daarna het beantwoorden
van de zienswijzen en dan nog besluitvorming! Ook de speciale raadsvergadering ‘Commissie Dorpshart
Duivendrecht’ die in de planning stond op donderdag 6 juni is weer geannuleerd. Drechtje doet haar best
positief te blijven, maar wordt nu ietsje ongerust. Wie bewaakt nu samen met Drechtje de voortgang?
Zaterdag 1 juni is er om 13:00 uur weer een Kwartiertje. Komt u ook?
Geïnteresseerd en/of meer weten?
Ook is

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.

Drechtje geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. In de ether op 104.9fm en op de kabel 103.3fm
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