
Het is de laatste dag van de 
winter en Duivendrecht maakt 
zich op voor de lente.  

Grote schoonmaak 
Tijd voor de grote schoon-
maak, een haast vergeten 
traditie, waarmee het voorjaar 
ingeluid wordt. Die schoon-
maak vindt niet meer alleen 
plaats achter de voordeuren, 
maar ook de stoep, de straat 
en zelfs de hele buurt begint 
opgeruimd aan de lente. 

Aan de slag met de wijkagent! 
Een duidelijke aankondiging in 
het weekblad hielp mee aan 
een grote opkomst. De huis-
meester van Eigen Haard, Ka-
rin Eekelschot mocht een flinke 
groep volwassenen en kinde-
ren verwelkomen voor het 
Azaleahof. Er waren zoveel 
deelnemers, dat er niet vol-
doende spullen waren om ie-

dereen te voorzien van een 
volledig vuilnismannenpak.  

Vanaf dit startpunt ging het 
richting Drechtje, het Dorps-
plein. De kinderen liepen on-
der begeleiding van de wijk-
agent, Horst Ysenbout, die hen 
gaandeweg de kneepjes van 
het vak leerde. Wie weet, le-
vert dat over een poos nog 
een aantal nieuwe politiemen-
sen op. 

Grabbelen voor de kleintjes 
Na een dik uur zwerfvuil rui-
men was de puf er bij de 
meeste kinderen uit. Het weer 
was van een lekker winterzon-
netje omgeslagen in een mie-
zerig, grijze variant. De kleintjes 
werden moe, koud en kregen 
dorst. Gelukkig had Karin Eek-
elschot daar in voorzien. Limo-
nade en cake gingen er gretig 
in. Als klap op de vuurpijl haal-
de ze een grabbelton tevoor-

schijn. Alle kinderen wilden zo 
snel mogelijk weer in actie 
komen.  

Bloemetje voor de groten 
De volwassenen werden be-
loond met een bos tulpen en 
de buurt tussen het Azaleahof 
en het Dorpsplein was een stuk 
schoner dankzij de schoon-
maakbeurt. 

En dan sta je daar met je vuil-
niszakken en rotzooi, te groot 
voor de container, op het 
Dorpsplein. Op naar de werf 
om daar te vragen, of ze op-
gehaald konden worden. Na 
een aanvankelijke weigering -
geen tijd, te druk- kwam er na 
het inzetten van enige overre-
dingskracht toch een wagen 
van de werf en werd al het 
afval afgevoerd. Dit leverde 
de werfbazen ook een bos 
bloemen op. 

Azaleabuurt en Dorpsplein ‘lente klaar’ gemaakt ;) en… diftar en gft-kliko’s ;( 

GROEN EN KLEINSCHALIG              STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT             20 MAART 2021

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 spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, opiniërend, objectief en transparant

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje


Een geslaagde middag, mede 
dankzij Karin Eekelschot voor 
de goede verzorging, Horst 
Ysenbout, die speciaal voor de 
gelegenheid zijn rooster had 
aangepast en last but not least 
de jonge deelnemer, die op de 
fiets met aanhanger een berg 
afval vervoerde. 

Drechtje was tevreden over 
een geslaagde actie en de 
inzet van, vooral jonge, Dui-
vendrechters. 

Maar dan: diftar en gft-kliko’s 
Natuurlijk helpt deze schoon-
maakactie bij aan saamhorig-
heid onder de bewoners en 
leert iedereen elkaar beter 
kennen. 

Maar waarom is dit nodig? Het 
is heel positief, dat de wethou-
der, die de afvalproblematiek in 
de portefeuille heeft, aanwezig 
is en actief mee doet. Door de 
invoering van diftar en de gft-
containers neemt de hoeveel-
heid zwerfafval en het storten 
van vuilnis rondom de onder-
grondse containers echter al-
leen maar toe. 

Waarom wordt niet gekeken 
naar de resultaten in andere 
gemeenten, waar pasjes sys-
temen kort na invoering weer 
worden afgeschaft en referen-
da worden georganiseerd om 
gemeenteraden weer op an-
dere gedachten te brengen? 

Diftar en gft-containers zijn niet 
meer dan symptoombestrijding. 
Om de oorzaak aan te pakken, 
moet gewerkt worden aan de 
mentaliteit van bewoners, van 
wie sommigen de openbare 
ruimte zien als een grote asbak. 

Over de jeugd, die gisteren ijve-
rig mee hielp, maakt Drechtje 
zich geen zorgen. Die beseft, 
dat elk blikje en stuk plastic, dat 
op straat belandt, ook weer 
opgeruimd moet worden. En, 
hoe lang blijft dat leuk? 

Volgende Drechtje is zaterdag 
11 april 2021. 

Wat kan beter? 

Van t gas gerukt? 
Een week nadat het Planbureau 
voor de Leefomgeving, in navol-
ging van de Algemene Reken-
kamer en de Raad voor het 
Openbaar Bestuur, vraagtekens 
zet bij het voornemen om Neder-
land in 2050 gasvrij te laten zijn, 
stuurt onze optimistische wet-
houder Duurzaamheid (what’s in 
a name, maar ach, in Amster-
dam hebben ze een wethouder 
Dierenwelzijn) een op verant-
woord papier (…het is grauw en 
mat en niet wit en glanzend…) 
gedrukte circulaire over de reis 
naar een gasvrij Ouder-Amstel.  

Ik zou mij als bestuurder schamen 
om mijn naam te (laten) zetten 
onder zulke tenenkrommende en 
van bestuurlijk/ambtelijk jargon 
bolstaande zinnen: 'samen met 
u', 'het proces', 'mee te denken', 
'visie ontwikkelen', 'samen met 
inwoners…', 'toekomstgerichte 
visie', 'ambitie', 'alternatieven', 
'doorkijk naar de planning', 'toe-
komstgerichte visie', 'uitvoerings-
plan'.  
 
Kan het wellicht ook in gewone 
taal? En gelooft de wethouder 
nu werkelijk dat al die hemelbe-
stormende voornemens werke-
lijkheid worden? Of is het voor 
hem 'na ons de zondvloed' 
 

Wat gaat goed? 
 
Wethouder komt op werkbezoek 
naar Rijksstraatweg 125! 
GroepRSW125 heeft via beeld-
bellen contact gehad met wet-
houder De Reijke over hun zor-
gen over de ontwikkeling. Ze 
had veel begrip en bood aan 
op korte termijn op werkbezoek 
te komen. Ook was ze nieuws-
gierig  naar het Programma van 
Wensen van GroepRSW125 dat 
ze tijdens het werkbezoek graag 
tijdens een 'foto-momentje'  in 
ontvangst neemt.  

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:



Drechtje kijkt met belangstelling toe:       

Instructie en de ‘vuilnispakken' uitdelen

Verzamelen!

Aan de slag!

Na gedane arbeid: limonade en cake!

Groot applaus voor iedereen die heeft meegedaan 👏  👏👏
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