
Het gestoethaspel met diftar 
wordt steeds mallotiger. De 
gemeente denkt nog steeds 
dat we het niet begrijpen. 
Maar dat is een illusie. Die 
gedachte is verklaarbaar als 
je niet meer weet wat er bij de 
kiezers speelt. Dat los je niet 
op met een informatiekrantje. 
Dan begrijp je de emoties niet. 
Dáárdoor worden veel inwon-
ers steeds bozer. Terecht! 

Zo moet je een persoonlijke 
pagina maken op een web-
site. Waar weten we nog niet. 
Daar schijn je te kunnen zien 
hoe vaak je je klepkaart waar 
en wanneer hebt gebruikt. 
Deze informatie is alleen met 
je eigen huiselijke klepkaart 
toegankelijk. Dat is absoluut 
nodig, want de meesten van 
ons willen jaren later weten 
waar ze hun vuil hebben gela-
ten, toch …? En… waarom het 
steeds duurder wordt?  

Omdat de verkeerde vervuiler 
betaald!  
 

De beloofde anonimiteit staat 
steeds meer onder druk. Voor-
beelden: incontinentie inkoop 
bonnetjes, klepgedrag regis-
tratie en minima die om extra 
klepcredits moeten vragen en 
… dat allemaal in persoon in 
Ouderkerk aan de Amstel.  
Op zoek naar hun eigen klepje 
tasten de zwerfafvalruimers 
nog steeds in het duister. De 
gelegenheidsprikkers worden 
helaas consequent over het 
hoofd gezien. 
Want: de Algemene Verorden-
ing Bescherming persoons-
gegevens stelt, dat als je geen 
bepaald en gerechtvaardigd 
doel voor het verzamelen van 
persoonsgegevens hebt, dit 
onrechtmatig is. Veilig gevoel 
toch? Dat maakt een goede 
indruk. Maar die Klepkaart is 
op huisnummer geregistreerd. 

Het rookgordijn is opgebouwd 
om inzicht in je vuilbeleving te 
krijgen. Het is geen persoon 
maar een ding. Daarop kun je 
alleen afschrijven. Dat doet 
Drechtje graag. Het gaat 
bovendien om belasting? Wat 
daar gebeurt volgen wij niet 
graag. Die incompetentie- 
show zien we dagelijks op TV. 
Straks ook in Ouder-Amstel. 
 

Het is misselijk makend. Al 
twee jaar zijn we op weg naar 
een coalitiekater. 
 

De 2084 ondertekenaars krij-
gen gehoor. Vier dit feest met 
ons mee. Iedereen is welkom 
op dinsdag 7 dec. 13:30-14:30 
uur op het gemeentehuis. Kom 
en ondersteun uw onderschrift! 

En toch vindt Drechtje dat diftar 
achter de klep moet, desnoods 
in Diemen. 

Volgende Drechtje is op 11/12 dec. '21.  

Diftar, de kater komt later en… Ja, de petitie wordt aangeboden! 
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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

Burgemeester en wethouder afval 
Ouder-Amstel: foto's website OA

  Petitie wordt aangeboden in het gemeentehuis Ouder-Amstel  
            dinsdag 7 december ’21 van 13:30 - 14:30 uur

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