
Heus! Onze gemeente wil sa-
men met inwoners Ouder-Am-
stel maken. Dat doet zij via 
haar website en in het Week-
blad voor Ouder-Amstel inwo-
ners te vragen een enquête in 
te vullen. Deze enquête is on-
derdeel van onderzoek naar 
ontwikkelingen en plannen in 
de leefomgeving.  

Samen maken we Ouder-Am-
stel? 
Bij het samen maken van Ou-
der-Amstel het voor inwoners 
wel zo prettig te weten, met 
welke onderzoeken de ge-
meente wil starten of al is be-
gonnen. De enquêtevragen 
zijn in ieder geval niet samen 
met organisaties uit Ouder-
Amstel opgesteld. Zo beteke-
nen termen 'verbeteren van 
participatiebeleid' en 'toekom-
stige leefomgeving' eigenlijk 
niets. Deze (container) onder-
werpen hebben eerst meer 

achtergrond en toelichting 
nodig, voordat op een heel 
algemeen onderwerp door 
inwoners écht een goed en 
weloverwogen antwoord ge-
geven kan worden. 

Enfin, tot 25 april 2021 heeft 
iedereen de tijd om de enquê-
te in te vullen. Inwoners heb-
ben dus nog tijd. Hopelijk komt 
het bestuur snel met aanvul-
lende informatie. Drie aan-
dachtspunten geven we vast 
mee:         

1. Opstellen onderzoeksopzet,  
samen met inwoners 
Als de gemeente écht samen 
met inwoners Ouder-Amstel wil 
maken dan moet bij elk on-
derzoek duidelijk zijn wie, wat, 
waar, wanneer, waarom wordt 
bevraagd en hoe responden-
ten een reactie krijgen. Pas als 
dat duidelijk is, kan het zinvol 
zijn een enquête onder inwo-

ners uit te zetten. In de huidige 
enquête is het onduidelijk wel-
ke belangen er meewegen, 
welke zwaarte aan antwoor-
den van respondenten wordt 
gegeven, wie zijn geconsul-
teerd om samen de enquête 
voor te bereiden. 

2. Voorkom suggestieve vra-
gen 
Bij het bekijken van de enquê-
te vallen allereerst de 'open 
vragen' op:  
Zo kort mogelijk: zonder ge-
klets er omheen;  
Neutraal: zoals 'wat vindt u 
…?;   
Met het juiste vraagwoord: 
wanneer?, waar?, hoe?, hoe-
veel? 

Daarnaast zijn er 'gesloten 
vragen'. Daar wordt in de en-
quête onder het onderdeel 
'Geef uw mening over de vol-
gende stellingen' Veel gebruik 
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van gemaakt. Alleen ja of nee 
is suggestief en is sterk sturend.   
Er zijn ook nog 'half gesloten 
vragen' met de mogelijkheid 
meerdere antwoorden te ge-
ven. Hierbij is de vraag of het 
bestuur zich gerealiseerd heeft 
dat bij 'half gesloten vragen' 
een  heldere toelichting hoort 
meer dan in voorwoord en 
voorafgaand aan de vragen.       

3. Black box wat met antwoor-
den gebeurd    
De uitgezette enquête 'mee-
denken met de gemeente' als 
onderdeel van onduidelijk on-
derzoek roept de vraag op of 
inwoners  hun inbreng ook echt 
in de eindrapport(en) herken-
baar verwerkt wordt. Veel be-
trokken inwoners hebben hier-
bij zo hun twijfels. Dat wordt 
helaas bevestigd in meerdere 
sterk sturende enquêtevragen.  
Of, zelfs niet in te vullen ant-
woord vakjes (vraag 10 en 
11)?!  

Heeft u er nog zin in? 
Heeft u nog zin de enquête in 
te vullen? Hier is de link https://
nl.surveymonkey.com/r/parti-
cipatiegemeente. Bij vraag 19 
‘Wat wilt u nog kwijt over de 
participatie door de gemeente 
en/of over de omgevingsvisie 
en het omgevingsplan’ kunt u 
uitgebreid aangeven wat u op 
uw hart heeft.  
Doe dat voor 25 april 2021. 

Volgende Drechtje is zaterdag 1 
mei 2021. 

Wat kan beter? 

‘Opa herinnert zich’: Diftar 
Oostzaan was de eerste ge-
meente die Diftar invoerde. 
Heel afval-inzamelend en –ver-
werkend Nederland ging uit z’n 
bol: dit was de panacee voor 
het toen ook al bestaande af-
valprobleem. Oostzaan stopt er 
nu mee. Via onderstaande link 
is er meer over lezen. Wellicht 
zouden wethouder en Raad 
dat ook moeten doen. Of gaan 
ze blindelings mee met een 
ander verdienmodel van het 
AEB in Amsterdam? Klik hier 
voor de Google link pagina 

Wat gaat goed? 
 
Petitie geen diftar in Ouder-
Amstel  
Diftar is het samenvoegen en 
later uit elkaar halen. Dat is na-
tuurlijk goed en gemakkelijker. 
Echter, er wordt ‘vergeten', dat 
er een forse kostenverhoging 
aan zit te komen. Dit komt om-
dat de wethouder van Groen 
Links iedereen straft die meer 
dan 100 kilo per jaar aan afval 
heeft. Ter info, nu is dat zo’n 
250 kilo per persoon per jaar.  
Stelt u het zich al voor? Cold 
turkey per 1 januari 2022 naar 
60% minder afval. Simpelweg 
niet haalbaar. 

Samen maken we Ouder-Am-
stel? 
De invoering van Diftar zet bij 
veel mensen kwaad bloed 

omdat hen niets is gevraagd 
en men erg tevreden is met 
het bestaande systeem. Het is 
een kwestie van tijd en helaas 
veel gemeenschapsgeld voor-
dat onze gemeente de on-
werkbaarheid inziet en het sys-
teem over enkele jaren gaat 
afschaffen.  

Vul voor 7 juli 2021 de petitie in! 
https://geendiftarouderamstel.-
petities.nl In 5 sec. ingevuld! 

Enquete meer urban sport mo-
gelijkheid in Duivendrecht 
Willen jullie ook meer urban sport 
activiteit in Duivendrecht? Jon-
ge mensen in Duivendrecht zijn 
hier druk mee bezig. Zij hebben 
jullie hulp nodig! 

Nu in corona tijd hebben veel 
mensen behoefte aan bewe-
ging. Dit kan op een skatebaan, 
in een calisthenicpark, bij een 
stormbaan of met een funbox. 
Waar gaat jullie voorkeur naar?  

Vul voor 30 april 2021 de enquê-
te in en geef je mening voor een 
leuker en sportiever Duivend-
recht! In 2 seconden ingevuld! 
https://nl.surveymonkey.com/r/
BSJ8MR2 
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