
Op donderdag 29 april 2021 
sprak Groen Links wethouder 
Boomgaars met de raadsle-
den over de pasjes perikelen 
in relatie tot diftar. Blablaba! 

Wat wordt er ingevoerd?? 
Inwoners van het Ouder-Ams-
telse zijn niet gek: diftar goed-
koper! Ammehoela! Thuis tot in 
het absurde afval scheiden 
om beloond te worden met 
een duur pasje? Anoniem? En 
ook nog eens met een onbek-
end bedrag voor de afvalstof-
fenheffing 2022? In Arnhem is 
het pasjessysteem na een ref-
erendum snel afgeschaft.  Klik 
hier. Ook in Utrecht zijn de pas-
jes teruggedraaid, klik hier. 
Waarom dan bij ons invoeren?         

Samen maken we Ouder-Am-
stel? 
Inwoners zijn nooit geraad-
pleegd. Invoering afvalpasjes 
is een beklonken besluit in de 

wethouderskamer met in dure 
pakken gestoken heren, die 
een verkooppraatje hielden 
over glanzende afvalbakken 
en het oh zo handige en 
veilige pasjessysteem. Priva-
cygevoelig? Fraude? Welnee!  

De wethouder gelooft deze 
salesmannen onvoorwaarde-
lijk! Hij neemt na zijn besluit 
contact op de coalitie raad-
sleden om ook hen te overtu-
igen dat ze met zijn beslissing 
moeten instemmen. Dat doet 
de wethouder met succes, zo 
blijkt uit de nipte meerderheid 
op 4 maart '21 voor invoering 
van de afvalpasjes.  

In gesprek als kaarten al zijn 
geschud? 
Goh, wat vervelend zoveel 
onrust onder inwoners?! De 
onrust wordt ondersteund via 
een petitie met al bijna 2.000 
reacties. Oei! De wethouder 

nodigt daarom snel de initi-
atiefnemer uit om op zijn 
kamer zorgen weg te nemen, 
de bezorgdheid onder inwon-
ers te begrijpen en op em-
pathisch wijze mee te kunnen 
voelen.  

Parallel aan de uitnodiging 
staat het standpunt van de 
coalitiepartijen, VVD, CDA, 
D66 en GL, al in het Weekblad 
van 21 april 2021. Hun ver-
sleten argumenten worden als 
op een repeterend grammo-
foonplaatje afgedraaid.  
In het artikel geen enkel be-
grip voor argumenten en de 
onvrede van inwoners. Hoezo 
dan nog in gesprek met de 
wethouder hierover?    

Te kraken diftar-pasjes!    
Ook was er afgelopen week 
bericht hoe simpel die pasjes 
te kraken zijn. Klik hier. Ja, zelfs 
te klonen met een goedkoop 
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uit China afkomstig apparaat-
je. Nog meer easy, je kunt het 
pasje voor minder dan drie 
euro aanschaffen.  

Ten hele gedwaald… 
De oppositiepartijen OA-A, NB 
en PvdA brachten deze kwest-
ie in de Raad van 29 april '21  
onder de aandacht. Op vra-
gen of het niet beter zou zijn 
het pasjessysteem daarom niet 
in te voeren was de wethouder 
in zi jn beantwoording op-
merkelijk korzelig kort. Het sys-
teem, zo zei hij, is juist in Ouder-
Amstel absoluut veilig.   

Inwoners niet serieus genomen! 
Toen NB, OAA en PvdA met 
een motie vroegen het pas-
jessysteem controversieel te 
laten verklaren tot er meer 
duidelijkheid is, reageerde de 
wethouder op niet passende 
wijze. Hij vroeg zich af of de 
inwoners wel het onderscheid 
tussen diftar en afvalpasjes 
kenden want zo zei hij 'dat 
bleek niet uit de petitie'.  

Huh?  

Dat ook deze reactie te ver 
ging  realiseerde de wethoud-
er, want hij zei vervolgens dat 
de communicatie naar en met 
de inwoners snel beter moet. 
En ja, hij zou daar zijn best voor 
doen.  

De motie, u begrijpt het al, 
werd door de coalitiepartijen 
verworpen. 

Een referendum?  
'Belachelijk idee', aldus de 

wethouder. ‘Daarvoor' zei hij 
triomfantelijk, 'is het nu te laat.'  

Nu wil het ongelukkige feit dat 
de referendumverordening in 
2011 is vastgesteld. U raadt het 
al, niet meer van deze (digi-
tale) tijd. Ook is het een veror-
dening die het inwoners heel 
lastig maakt te participeren.  

Practise what you preach 
Als de wethouder zegt dat de 
communicatie met en naar 
inwoners beter moet?  Zou je 
denken: op de schop met die 
verordening! En, als er een ref-
erendum komt, laten dan alle 
raadsleden, net zoals in Arn-
hem, zich op voorhand neer-
leggen bij de uitkomst. Dat is 
namelijk pas echte partici-
patie!  

Volgende Drechtje is (vanwege 
Pinksteren) op 29/30 mei 2021. 

Wat gaat goed? 
 
Rijksstraatweg 125 
Wibaut Projectontwikkeling is 
van plan om op de locatie 
Rijksstraatweg 125 woningbouw 
te realiseren. Hier zit nu Audio 
Electronics van de familie Matti-
jsen. Het initiatief Groep RSW125 
is door een aantal omwonenden 
gestart om zich in te zetten voor 
een passende maar niet te mas-
sale invulling van het terrein. 

Bezoek wethouder, raadsleden 
Op initiatief van Groep RSW125 
zijn wethouder Barbara de Reijke 
en de raadsleden -individueel- 

rondgeleid langs en rondom het 
te ontwikkelen terrein. Initi-
atiefnemers vinden het belan-
grijk dat de politiek, die uitein-
delijk verantwoordelijk is voor het 
te wijzigen bestemmingsplan en 
daarmee een limiet kan stellen 
aan bouwhoogte en -volume, 
zich een goed oordeel kan vor-
men over de plannen voor deze 
plek. 

 
Programma van wensen
Groep RSW125 heeft een Pro-
gramma van Wensen gefor-
muleerd. Hierin wordt o.a. inge-
gaan op het cultuurhistorische 
karakter van de plek en de visie 
geschetst over bouwvolume, 
bouwhoogte, aantal woningen, 
parkeerdruk en behoud van het 
groene karakter. Dit Programma 
van Wensen is ter informatie 
overhandigd aan wethouder en 
raadsleden. En, is ook gedeeld 
met de Expertgroep. Klik hier 
voor Programma van Wensen. 

Expertgroep
Op 26 april ’21 is de Expertgroep 
met diverse belangenorgan-
isaties en omwonenden gestart. 
Deze groep geeft, geleid door 
een onafhankelijke gesprekslei-
der, samen met architect en 
Wibaut invulling aan de plan-
nen. Groep RSW125 ziet zichzelf 
als een netwerkorganisatie en 
stuurt geen afvaardiging. Wel 
neemt een aantal leden van de 
groep deel aan de Expertgroep.  

Vragen?  
Mail: GroepRSW125@gmail.com 
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