
Inmiddels zijn vele Drechtjes 
verschenen over het diftar de-
bacle; bijna altijd uit een an-
dere invalshoek belicht. Ook 
wordt het steeds leuker...  

Zo is er een kiezerskeuzenhulpje: 
Kieskompas. Twijfel je nog en 
weet je niet precies welke partij 
je voorkeur heeft, dan raad-
pleeg je een van de kieswijzers.  
De lokale partijen wilden een 
vraag over de afvalpasjes. De 
coalitiepartijen waren tegen en 
de wethouder werd zelfs boos. 
Voor hen waren de afvalpasjes 
geen wapenfeit meer.  
De belabberde introductie met 
faliekante gevolgen is wat het is. 
Ook gaat het om veel geld. 
Alleen al de kosten van de zeer 
krakkemikkig functionerende 
klepsensors, bedragen meer 
dan twee ton. In Euro’s dan, niet 
in restvuil. 

GFT bakken? 
En dan die GFT bakken. Mensen 
met een tuin en eigen kliko, 

hebben er een bijgekregen in 
cadeauverpakking. Als je via 
een onmogelijk smerige kantel-
klep al je bladeren of je net 
gemaaide gras erin hebt ge-
wurmd, valt het gewoon in een 
vertrouwde kliko. Daar sta je 
dan met je kruiwagen of grote 
mand. Nog dagenlang kijkend 
naar de oude bananenschillen 
van je buurman.  

Drie uur? 
We hadden het al over het ge-
brekkig functioneren van de 
pasjes.  Laatst liet de gemeente 
schaamteloos weten dat het 
wel eens drie  uur kan  duren 
voordat het pasje begrijpt dat 
er geld onderweg is. Ook heel 
bemoedigend voor de accep-
tatie van het systeem, terwijl het 
echt niet aan de bancaire snel-
heid ligt. 

Klepzijker? 
Onze lezers waren erg enthousi-
ast over Klepzijker, de dorps-
filosoof, dat ze om zijn terugkeer 

riepen. Jammer, maar hij wil niet 
meer.  

Stoppen? 
Moet Drechtje diftar links laten 
liggen? Nee, er komen steeds 
onverwacht nieuwe zaken aan 
het licht die inwoners met grote 
regelmaat aan ons melden. De 
vele bijplaatsingen en het afval-
toerisme bewijzen dat. Zo ook  
nietszeggende antwoorden van 
de gemeente na soms meer 
dan zes (6!) maanden! 

Deze maand januari gaan we in 
gesprek met het verantwoor-
delijk bestuur. Onze burge-
meester heeft dat toegezegd 
toen ze de petitie in ontvangst 
nam. Per mail hebben wij haar 
afgelopen dinsdag een herin-
nering gestuurd met wat data. 

En toch vindt Drechtje dat diftar 
achter de klep moet. Ze zoekt 
naarstig naar nieuwe wegen. 

Volgende Drechtje is op 30/31 jan. '22.  

Moeten we het voor gezien houden? 
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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

Mama, gaan we nu echt op 
vakantie?

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