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Duivendrecht in de lift?!
Zit Duivendrecht na 15 jaar
eindelijk in de lift?!

!

Het is een supermooie zonnige zaterdag. Een mevrouw laat aan Drechtje de
laatste nieuwsbrief lezen
van de Dorpshart plannen.
Drechtje kijkt met belangstelling. De sporthal is al na
komende zomer opgeknapt en de scholen april
volgend jaar. Wat de andere onderwerpen van de
planning betreft maakt
Drechtje zich toch een beetje ongerust. Ze hebben
namelijk allemaal een
open einde :-( . Vooral wat
betreft de aanpak van de
winkels, vindt Drechtje dat er
snel meer duidelijkheid

moet komen. Het staat nu
ook zo onduidelijk in de
planning: ’door Dorpshuis
Duivendrecht BV’?! Daarom roept Drechtje vanaf
haar sokkel: ’Beste gemeente, ga heel snel met
de juiste partij om de tafel,
zodat de huidige grauw,
grijze en ouderwetse grindplaten van de winkels tegelijk worden aangepakt. Anders worden de vernieuwingen van de openbare
ruimte op en rondom het
plein, de spreekwoordelijke
vlag op de modderschuit!
En, ga ook praten over het
parkeren. Nee, niet parkeren op het plein, maar
rondom het plein. Een meneer komt de Trouw brengen van 31 mei jl. en hij

leest eruit voor: ’Meer parkeerplaatsen, een hardnekkig Hollands misverstand. Gemeenten hebben
de neiging om mee te
gaan in de wens van winkeliers voor meer, goedkoop en dichtbij parkeren,
maar het slaat eigenlijk
nergens op. Want, niet de
parkeerruimte, maar het
winkelaanbod speelt winkeliers parten’. Drechtje knikt
instemmend, ja heel graag,
weer nieuwe winkeliers!
Als laatste wil een moeder
met een kinderwagen nog
iets zeggen. ’U zegt Duivendrecht in de lift? Nou,
om de lift bij het station
roepen we al 20 jaar. De
bewegwijzering is er al klaar
voor, zie filmpje.
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