
In Duivendrecht is met vereen-
de krachten een gevarieerd 
lokaal programma opgesteld 
voor Open Monumentendag 
2021 (11 & 12 september).  

De nieuwe fietsroute 'Het rondje 
Urbanus' voert je bovendien 
door de prachtige Amstelland-
regio. De kleinschaligheid is het 
behoud van onze dorpen en 
dat moeten we vooral blijven 
koesteren. Iedereen die wil, kan 
het tweede weekend van sep-
tember kennismaken met de 
markante punten  en  zichtbaar 
gemaakte verhalen daarachter. 
In gebouwen hebben eeuwen-
lang mensen gewoond, gew-
erkt en geleefd. In dorpskerken 
belijden mensen hun geloof. Er 
zijn plekken van samenkomst en 
ontmoetingen van culturen: 
cafés, restaurants, stations, 
pleinen, speel- en volkstuinen, 
plekken waar gesport wordt, 
k inderboerder i j t jes , zwem-
baden, scholen en begraaf-
plaatsen.  

Klik hier voor de poster met alle 
informatie over Open Monu-
mentendag 11 en 12 sept. 21 en 
klik hier voor de fietsroute..  

Prijsvraag! Doe je mee? 
Formulier op te halen bij Bakker 
Bloemen op het Dorpsplein en 
lever je ingevulde formulier weer 
in bij Bakker Bloemen vóór 15 
sept. '21. Zie ook op: www.duiv-
endrechtdestijds.nl. 

Volgende Drechtje komt uit op 
25/26 september 2021 

Wat kan veel beter? 
 
Referendumverordening 2021 
Wat bizar! Wij inwoners horen 
niks meer over het referendum. 
Er is een gemeentelijke veror-
dening die echt niet meer van 
deze tijd is. Een aanpassing is 
dringend nodig en de gemeen-
teraad staat hiervoor aan de 
lat. Voor de zomervakantie zou 
het een en ander z’n beslag 

krijgen. Dat is pas democratie, 
dan weten we pas zeker of er 
draagvlak is voor diftar. Of…  
durven de raadsleden dat niet 
aan? Met het houden van een 
referendum anno 2021 komt 
duidelijkheid of inwoners het nu 
voorgestelde diftar beleid wel of 
niet ingevoerd willen hebben. 
  

Wat gaat (voorzichtig) 
goed? 

Rijksstraatweg 125, safe the date 
Nieuwsgierig wat de opbrengst 
is van het constructieve overleg 
met de Expertgroep uit Duiven-
drecht? Op 14 sept. 21 van 
19:30-21:00 uur is de online slot-
bijeenkomst van de eerste fase, 
te volgen via deze vergaderlink.  
Meer info op https://partici-
patierijksstraatweg125.nl.  
Direct contact met de Expert-
groep? GroepRSW125@gmail.com. 

Laat de fietswielen draaien op Open Monumentendag 11/12 sept. 21 ! 
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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

Thema 2021: Inclusie

https://cdn.wpklik.nl/wp-content/uploads/sites/140/2021/08/OMD-2021-St.-Oud-Duivendrecht.pdf
https://cdn.wpklik.nl/wp-content/uploads/sites/140/2021/08/Rondje-langs-vier-Urbanuskerken-v2.pdf
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