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Diftar… in het voorbijgaan…

informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Diftar - een koningsdrama!
Wanneer komen de hondenpoep- en sprokkelvuil klepjes?
Waarom komen ze niet in
iedere klepcontainer? Leidt dit
niet tot vervuiling?
Is de wethouder het eens dat
klepjes op iedere klepcontainer moeten komen? Ziet de
wethouder kans de communicatie te verbeteren? Is er op
dit moment een oplossing
voor zwerfvuiljutters? Heeft de
wethouder een goed voorstel
voor de winkels? Zijn er nog
mogelijkheden voor een klepkaart op de smartphone? Een
greep vragen van Groen
Links raadslid aan hun Groen
Links wethouder. Het antwoord
op alle vragen was nee,
vaag, ontwijkend, dus…
Kijkend naar de vele vragen
voltrekt zich een klassiek koningsdrama. De eigen partij zet
de eigen wethouder onder

druk. Dat kunnen ze niet aan
anderen overlaten. Diftar is
een politieke tijdbom. Raadsleden voelen goed aan dat ze
straks gratis de klep op de
neus krijgen.
De hele introductie van diftar
is slecht doordacht. Opvallend is het ontbreken van een
goede invoerplanning. Opvallend dat men het onderling
verband tussen de verschillende factoren niet begrijpt.
Zo ontwikkelt ieder element
onsamenhangend zijn eigen
snelheid. De container was er
al. De klepkaart kwam daarna. Toen de kaartlezer, geen
sprokkelstrontklepje, geen informatiekrant.
Drechtje tast nog steeds in het
duister. En nog steeds niet
geregeld: een acceptabele
methode voor ‘luierkorting'.
Krijgen we een gemeentelijke

vertrouwensarts die opschrijft
wie het hier allemaal in de
broek doet? Fijn, maar hij mag
die informatie niet delen.
Er zijn steeds meer partijen die
de kat in het donker knijpen
en diftar liever uitstellen. Dat is
niet zo verwonderlijk.
De klepresistentie neemt toe.
Er is veel vuiltoerisme door
mensen die diftar niet willen en
niet werden gehoord.
Wat verwacht een gemeenteraad van zijn inwoners?
Eerst even luisteren: onze belangrijkste succesfactor zit niet
in het gemeentehuis!
En toch vindt Drechtje dat diftar
achter de klep moet, desnoods
in Diemen.

Volgende Drechtje is op 27/28 nov. '21.
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