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TIP ONS
Klik hier!

informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Slecht zittend democratisch jasje…
Het was niet de bedoeling in
de vakantie, maar Drechtje
had het vandaag zo druk
rond haar sokkel, op de mail
en aan de telefoon dat dit
extra bericht uitgaat.
De commotie betreft het verzoek aan inwoners, gepubliceerd in het Weekblad van
woensdag 2 mei jl., om uiterlijk zondag 6 mei feedback
te geven op het concept
coalitieprogramma. Het zou
een raadsbreed gedragen
akkoord zijn.
Raadsbreed: een goede gedachte vindt Drechtje want
ca. 80% van de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s
komt overeen. Partijen willen
investeren in groen, ruimte,
onderhoud, een mooi dorpsplein, etc. Waarom dan nog
langer discussiëren? Aan de
slag! Niet dat politieke partij-

en dan maar opgeheven
kunnen worden, juist in een
raadsbreed programma kan
iedere partij zijn eigen kleur
houden. En bij elk onderwerp
goed naar de inwoners luisteren en draagvlak zoeken.
Wat betekent dat er sprake
kan zijn van wisselende
meerderheden bij de verschillende dossiers.
Echter! Volgens de huidige
werkwijze in Nederland bij
een raadsbreed akkoord is
het meer dan gebruikelijk
vanaf het begin zowel alle
raadsleden als ook de inwoners te betrekken.
De werkwijze van Ouder-Amstel wijkt hier volledig vanaf.
Inwoners krijgen slechts 4½
dag om te reageren.
Is deze ‘4½ daagse’ de ruimte die de nieuwe coalitie de
komende 4 jaar inwoners

geeft om belangrijke zaken
aan te vullen?
De stoom over deze gang
van zaken kwam ook bij de
leden van de Stichting Vrienden van Duivendrecht uit de
oren!
Na bestudering van het concept coalitieprogramma is
een zienswijze opgesteld
aangezien voor Duivendrecht fundamentele zaken,
zoals duurzaamheid, milieuzone, een vitaal Dorpshart
Duivendrecht, een kloppend
huishoudboekje, bewust?
zeer vaag zijn gelaten. Klik
hier voor de zienswijze.
Oproep: al is het super kort
dag, lonkt het mooie weer;
het is belangrijk de enquete
in te vullen, zodat Duivendrecht de komende 4 jaar de
aandacht krijgt, die het nodig heeft. Klik hier om naar
de enquete te gaan. Dank!

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht

