Stichting Vrienden van Duivendrecht
Groen en kleinschalig

Reglement Stichting Vrienden van Duivendrecht
Artikel 1 Algemeen
Dit reglement is een uitwerking van de statuten van de Stichting Vrienden van Duivendrecht,
hierna te noemen Stichting, zoals notarieel opgericht op 6 november 2008. Artikel 15 van de
statuten bepaald dat het bestuur bevoegd is een reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn vervat.
Artikel 2 Overwegingen
• In de periode van het opheffen van de Dorpsraad Duivendrecht, het Centrum Comité
Duivendrecht (CCD) en de Welzijnsstichting Ouder-Amstel is in 2008 de Stichting
Vrienden van Duivendrecht opgericht;
• De in 2008 vastgestelde statuten zijn in het gedachtengoed van die tijdgeest opgesteld;
• In de jaren nadien is de Stichting van actiegroep ontwikkeld naar een ideële
belangenorganisatie (bestaande uit onbezoldigde vrijwilligers) die opkomt voor de
belangen van Duivendrecht, in de breedste zin des woords;
• Inmiddels wordt de Stichting gezien als een erkende overlegpartner (EOP) van de
gemeente Ouder-Amstel, voor het gebied Duivendrecht;
• Als voorbeelden betreft dit werkzaamheden, zowel expliciet door de gemeente gevraagd
als door de Stichting geïnitieerd, voor (soms complexe) dossiers zoals Bestemmingsplan
Duivendrecht, Dorpsplein, Zonnehof, Ahoed, dakkapellen Rijksstraatweg Zuid,
evenementenbeleid, etc.;
• Ondanks dat de rol als EOP in de gemeente Ouder-Amstel niet geformaliseerd is,
bevestigt het college o.a. via beantwoording van schriftelijke vragen d.d. 9 juni 2016 aan
de raadsleden, dat:
o ‘De Stichting Vrienden van Duivendrecht geen opdracht heeft gekregen om de
belangen van Duivendrecht te behartigen. Deze belangenbehartiging heeft de
Stichting zichzelf toebedeeld. Dit is bij een belangenorganisatie overigens niet
ongebruikelijk.’
en:
o ‘Het college heeft, gezien de statuten en de ideële doelen van de Stichting
Vrienden van Duivendrecht, geconstateerd dat zij belanghebbend is om in te
dienen.
• Gelet op deze modificerende rol, de werkzaamheden die in de praktijk worden verricht,
de relatie met de gemeente Ouder-Amstel, in een veranderende omgeving noopt de
Stichting haar rol daarop te bekrachtigen en te formaliseren via een reglement.
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Artikel 3 Kernwaarden
De in de statuten genoemde doelen worden beschouwd als de kernwaarden van de
Stichting. Deze kernwaarden beperken de Stichting op geen enkele wijze op te komen voor
de belangen van Duivendrecht in de ruimste zin van het woord. De Stichting adviseert aan en
vertegenwoordigt desgevraagd een groot deel van de Duivendrechters.
Artikel 5 Geografisch bereik
Het geografische gebied waar de belangenbehartiging van de Stichting betrekking op heeft,
betreft de woonkern Duivendrecht, het Amstel Business Park en De Nieuwe Kern
(Duivendrechtseveld).
Artikel 6 Ruimte, sport, cultuur, recreatie en veiligheid
De belangen van de Stichting hebben betrekking op alle dossiers binnen de
aandachtsgebieden:
• Ruimte
o Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, wegen en water, milieu (inclusief afval
en riolering), groen en de lokale economie
• Sport, cultuur en recreatie
o Cultureel erfgoed, sport en recreatie, sport- en maatschappelijke voorzieningen
• Veiligheid
o Integrale veiligheid en openbare orde
Artikel 7 Vaststelling, wijziging, ingangsdatum
Dit reglement is vastgesteld op 15 juli 2016 en is op die datum ingegaan. Vanaf dan zijn alle
bestuursleden aan dit reglement gebonden. Wijziging van het reglement kan plaatsvinden
door een besluit van het bestuur. Ter bekrachting van vorenstaande zijn onderstaand de
namen met handtekeningen van de bestuursleden en hun functies weergegeven.
Duivendrecht, 15 juli 2016
Mw. drs. Niek Heering MSc Mw. Ans Quirijnen
Mw. Conny van Waas
Voorzitter
Secretaris/ penningmeester Bestuurslid
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