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Duivendrecht doet ertoe!
... Het was super afgelopen
zaterdag, het kwartiertje liep
uit tot een gezellig uurtje...
Het Dreamteam heeft de Duifjes gevoerd namens Drechtje, er
zijn 5 duiven inmiddels.
Roekroe, roekroe, om de sokkel,
zo schattig!
Een mevrouw kwam speciaal
naar Drechtje om op de aanvullende bomenkap in het Zonnehofpark te wijzen, die in het
Weekblad stond. Het Dreamteam was daarvan volledig op
de hoogte en ze wisten haar te
vertellen dat door hun advies
de gemeente nog eens kritisch
naar de aanvraag heeft gekeken en er i.p.v. drie bomen er
nu nog maar twee bomen weg
hoeven om ruimte te maken
voor de bouwkeet voor de
nieuwe scholen. Gezien de veiligheid van de kinderen en de

beperkte ruimte in dat gebied,
vond ook de mevrouw dit een
prima tussenoplossing.
Een meneer komt erbij staan en
vraagt aan Drechtje of onze
gemeente wel goed bezig is.
Welke visie, welk beleid geldt
nu voor Duivendrecht? Hij vervolgt verder ‘van alle gemeentelijke belastingen en WOZ die
hier in Duivendrecht wordt
geïnd, zien we bijna helemaal
niks terug. Oh ja, alleen dure
bureaus die ons met luchtfietserij zoet houden over een misschien ooit een mooi plan.’

Drechtje

moet meteen denken
aan de uitnodiging die het bestuur van de Stichting Vrienden
van Duivendrecht heeft ontvangen. Op de 18e november
a.s. organiseert Coherente in
de middag een bijeenkomst
om over de plannen voor de
inrichting van het plein te
pràten!

In de jaren 2005, 2008, 2010 waren er ook zo'n serie, achteraf
gebleken, vruchteloze bijeenkomsten, moet dat nu allemaal
overgedaan worden?
Drechtje viel bijna van haar sokkel van verbazing.
De verontrusting groeit onder
de aanwezige Duivendrechters: ‘mag Duivendrecht soms
helemaal niet meer bestaan of
zo?’
Ze knikken eensgezind en geven aan: dat ‘de gemeentelijke
bestuurders er goed aan zouden doen om eens haarfijn uit
te leggen hoe hun échte visie
en beleid is ten aanzien van
Duivendrecht.’
Een oudere mevrouw knikt instemmend en vult aan: ‘Weten
we tenminste ook gelijk hoe we
moeten stemmen op 19 maart
volgend jaar.’

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.
Drechtje is ook geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. Ether op 104.9fm en kabel 103.3fm.

