Drechtje spreekt…
GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

TIP ONS
Klik hier!

18 DECEMBER 2021

De statige Rembrandt van
Rijnweg in Ouderkerk door
de inwoners omgedoopt tot:
Boulevard de Poubelles

informerend, opiniërend,
objectief en transparant

En dan die brief over het opladen…
De brief over het opladen
van de afvalpas is binnengekomen. Het is er niet
duidelijker op geworden.
Er is nog meer verwarring
ontstaan. Opvallend voor
de opgejaagde diftar-introductie: vaag, slordig en
onlogisch.
Inloggen bewonersportaal
Dat mislukt best vaak. Het
wachtwoord werkt niet of het
kaartnummer wordt opeens
niet herkend. Je komt er niet
in. Hoor je tot de gelukkigen
die het wel klaarspelen, dan
kun je nauwelijks het wachtwoord aanpassen. Erg overtuigend, zo’n drie weken
voor de betaaldatum.
Overmoed negeert de zorg
van verschillende partijen die

om uitstel vragen. Daar hadden ze gelijk in, blijkt nu. Zij
voorzagen het effect van
alle onduidelijkheid. Er is
geen afstand genomen om
eens rustig te kijken hoe je
problemen kunt voorkomen
en de ontwikkeling in rechte
banen te leiden.
Een voorbeeld
Dat is de laadpaal. Assistentie bij het opladen van het
pasje biedt de gemeente
niet. Ja, de gemeente verwijst naar de OV-chipkaart.
Maar bij die invoering stond
er bij iedere oplaadpaal een
vriendelijke paalassistent, die
je wegwijs maakte. Dat werkte prima.
Tot nu toe werkt de oplaadpaal in het Dorpshuis niet. Bij
navraag hoorde Drechtje
dat deze paal pas 2 januari
’22 wordt aangezet. U kunt er

dus pas op dinsdag 4 januari
bij. Geeft u binnenkort een
Covid proof feestje? Tip: Laat
iedereen z’n eigen afval mee
naar huis nemen.
Over GFT
Dat is natuurlijk een apart
verhaal. De hoge bakken
verstoren het straatbeeld.
Hoe breng je je druppelende
en stinkende gft-zak weg.
Hoe kom je zonder jezelf te
besmeuren van je troep af.
Ook zit de klep veel te hoog.
Denk bijvoorbeeld aan de
inwoners die daar helemaal
niet bij kunnen. En vergeet
de slimme ratten niet. Geen
klep gaat hen te hoog. En
dan nog de trouwe gft-kliko
inzamelaars. Die worden nu
getrakteerd op een mooie
grote nieuwe extra bak voor
hun neus. En, ze hadden er al
een! Een dilemma dient zich
aan: welk bak nu weer…?
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De tarieven
De brief met de prijzen is ruim
drie weken te vroeg verstuurd
en daarmee werd blijkbaar
het kleptarief al vastgesteld.
Het raadsbesluit om dit alles
te bekrachtigen wordt pas 23
december 2021 genomen.
Een bijzondere gang van zaken: besturen met terugwerkende kracht.
Per 1 januari 2022 betalen
Opladen kan via het bewonersportaal, als dat portaal je
toelaat, of via de laadpaal.
Om bij de paal te komen, kun
je niet op de informatiebrief
vertrouwen. De opgegeven
tijden voor het Dorpshuis
kloppen bijvoorbeeld al niet.
Geloof je de brief dan sta je
voor een dichte deur.
Wat klopt nog meer niet?
Dat staat geschreven in de
Afvalkrant: ‘Groente-, fruit- en

GFT-bak
We wachten op de
officiële opening

spreekt verder:
tuin-afval straks ook bij hoogbouw’. Nu, de manshoge
bakken staan er al. Klaar om
de 42,1% van al dit hoogbouwvuil op te vangen.
En de grafieken kloppen niet.
Ze vermelden niet hoeveel
kilo blik en plastic bij het
restvuil zijn berekend. Het is
ook de eerste grafiek waarin
wenselijkheid teveel vorm
heeft gekregen: in geld, niet
in kilo’s. Daardoor valt de
berekening straks toch zwaar
op de maag.
Een enorm financieel risico
Dat is het. De gemeente
gaat ervoor en de inwoners
mogen nu en straks betalen!
Hulp?
En wat gaat de gemeente
verder doen om haar inwoners te helpen? Zo lezen wij
helemaal niets over pogingen om eens met onderne-

mers of producenten rond de
tafel te gaan, noch om actie
te ondernemen richting de
landelijke politiek.
Daar liggen grote kansen om
het afvalprobleem bij de
bron aan te pakken.
2022
Vrolijk klepperende feestdagen. Tot in het nieuwe jaar!
En toch vindt Drechtje dat
diftar achter de klep moet,
desnoods in Diemen.
Volgende Drechtje is op 15/16 jan. '22.

