Drechtje spreekt …
GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

TIP ONS
Klik hier!

15 JUNI 2019

Over grondstoffen (voorheen afval)
Oproep voor campagne:
* Preventie
* Hergebruik
* Scheiden/sorteren
* Betalen per gewicht restafval

informerend,
opiniërend,
objectief,
transparant

Wat te doen?
Nu onze gemeente heeft besloten het apart in gifgroene containers inzamelen van gft voor
laagbouwwoningen nog voor
de zomervakantie in te voeren?
Goede vraag, want van burgerparticipatie op dit dossier
heeft de gemeente een grote
puinhoop gemaakt. Trouwnes
dat is een bij meerdere dossiers
voortwoekerend verschijnsel
met een zeer opvallende autoritaire houding van de gemeente.
We moeten minder afval produceren!
Ammehoela, gemeente ga
eerst maar eens echt aan de
slag om het huishoudelijk afval
van afval naar grondstof te krijgen. Doe dat, zoals eerder afgesproken, in/vanuit het samenwerkingsverband Amstelland-Meerlanden met AEB Amsterdam. Helaas verschuilt gemeente zich op hypocriete wijze achter het samenwerkings-

verband Meerlanden terwijl
Ouder-Amstel daar helemaal
geen deel van uitmaakt.
Stop verwarring zaaiende berichten naar inwoners en lees
de uitgebreide onderbouwing
over afval in Drechtje spreekt…
van 9 maart jl. nog eens na.
Wat betreft afvalbeleid willen
inwoners weten wat het verschil
is tussen een ambtelijk memo,
een ambtelijk raadsmemo en
een JMA memo. Gemeente is
bestuurlijk aan het rommelen.
En op vragen over de memo’s
laat de gemeente weten dat
die infor matie alleen voor
volksvertegenwoordig(st)ers is
omdat het vertrouwelijke informatie zou zijn?
In de JMA memo over prepaid
diftar en pmd inzameling produceert gemeente abracadabra verhalen en is het van plan
op meerdere punten de privacywetgeving te gaan schenden. Terecht dat inwoners over
dit bestuurlijk broddelwerk
kwaad zijn. Ga vooral zo door.

En vergeet voor het gemak de
inwoners in bovenwoningen en
in hoogbouw appartementen.
Ook zijn inwoners benieuwd of
de technische kennis van de
gemeente over de huidige ondergrondse containers voldoende is. De warrige JMA
memo gaat nu uit van betalen
per storting in plaats van per
gewicht. Inwoners die weinig
afval produceren zouden ook
minder moeten betalen!
Laten we maar hopen dat de
gemeente genoeg geld in de
kas heeft om alle over inwoners
uitgestrooide afvalkosten, straks
dus, te kunnen betalen. Net
zoals met de kliko’s die maar
heel weinig inwoners willen,
hebben we straks omgebouwde afvalcontainers, die inwoners niet gebruiken.
Vergeet vooral niet dat het allemaal belastinggeld is. Ofwel
wat te doen? De volgende
Drechtje is op zaterdag 29 juni

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 NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje nieuwsflits
Wat gaat goed?:

Wat kan beter?

Herinrichting De Slinger
Omdat de bewoners inbreng hadden, is het
fietspad De Slinger tijdens de renovatie óók
doorgetrokken achter de Zonnehofflats tot aan
het gebouw van het Reijgersbosch bij de Telstarweg. Er is deze keer goed geluisterd naar de
adviezen van de bewoners. Een groot deel van
De Slinger is al voorzien van mooie lantaarnpalen, die écht cachet geven aan de geactualiseerde en veiliger fietsroute rond ons dorp en
tussen Duivendrecht en Diemen. Er wordt nog
dagelijks gewerkt aan het herstel van het naastgelegen groen en aan de voetpaden. Het laatste deel richting Diemen verheugt zich al op
nieuwe lantaarnpalen!

Invoering kliko’s in Duivendrecht
Vorig jaar juni is in Assendelft door de Partij
voor Ouderen en Veiligheid, VVD, Denk, Democratisch Zaanstad, PVV, CDA en Partij voor de
Dieren de motie ‘Geen kliko’s in Saendelft’ ingediend. Dit om het college ertoe te bewegen
in Saendelft verder te gaan met uitsluitend ondergrondse afvalinzameling.
Verantwoordelijk wethouder Sanna Munnikendam (Milieu en Duurzaamheid) heeft toen de
uitrol gestaakt, omdat zij kan meegaan met de
motie. De motie ‘Geen kliko’s in Saendelft’ is
met brede steun aangenomen.
De wijk Saendelft is gebouwd met ondergrondse
containers, net zoals aantal jaar geleden ook in
heel Duivendrecht is ingevoerd.
De inwoners van Assendelft zijn wèl verplicht hun
gft afval te gaan scheiden in ondergrondse gft
containers.
Dus gemeente, ga in gesprek met Assendelft
hoe ze het daar hebben gedaan en stop met
die kliko’s in Duivendrecht!
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