Drechtje spreekt…
GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

TIP ONS
Klik hier!

13 MAART 2022

informerend, opiniërend,
objectief en transparant

Het verzwegen kieskompas!
Weet u nog niet wat u wilt
stemmen? Verrast de uitslag
van het Kieskompas u ook zo?
In deze Drechtje de top 2 die
onze inwoners in Ouder-Amstel
het meeste bezighoudt en niet
in Kieskompas is opgenomen.
Met stip op nummer 1 staat het
afvalpasje/-systeem, daarna
het Kampje (in Ouderkerk). Wat
beloven de zes politieke partijen
u?
Het afvalpasje/-systeem
De Inwoners is tot nu toe inspraak en een referendum
geweigerd. Ook de petitie
kwam er met moeite door.
Daarom: zie de verkiezingen als
uw referendum!
’t Weekblad geeft duidelijkheid
via door politiek beantwoorde
stellingen KLIK HIER.
Natuurlijk Belang blijft bij hun
mening en wil een ander afvalinzamelingsysteem. Ook moeten
inwoners niet gestraft als ze hun
afval scheiden. De VVD zegt

geen mening te hebben, maar
wil wel de privacy gewaarborgd
zien. Ook wil de VVD eerst evalueren. Groen Links, D66, PvdA
en Ouder-Amstel Anders willen
verder met het huidige afvalpasjessysteem per klepopening.
Deze vier partijen geven in het
Weekblad aan het huidige pasjessysteem een effectief middel
te vinden ‘vervuilende’ inwoners
te laten betalen.
Het Kampje (in Ouderkerk)
Wordt het budget niet overschreden met weer extra onderzoeken? Is het een vertragingstactiek? Het Dorpsplein in
Duivendrecht heeft ruim €2 mln.
aan onderzoeken verbrand,
zonder dat er een schop de
grond in ging! Gaat dit straks
ook zo met het Kampje?
De verkiezingsprogramma’s
geven ons geen helderheid wat
betreft de herinrichting, financiën en de leegstand van de
RABO-bank.
Op 17 februari 2022 is het Voor-

lopig Ontwerp aangenomen
met veel mitsen en maren. Er
komt weer een onderzoek naar
wel of geen éénrichtingsverkeer,
de parkeer- en bevoorradingsproblemen blijven hete hangijzers, zo ook het toepassen van
de leegstandwet.
De VVD is blij dat eerdere
grootschalige ideeën van tafel
zijn. D66 heeft er niets over te
melden. Ouder-Amstel Anders
verschuilt zich achter nieuwe
onderzoeken, focust zich op
ondernemers en niet op de inwoners. Groen Links is blij met
uitkomst participatieproces. Zij
willen minder steen, meer groen
en horeca. Natuurlijk Belang
volgt kritisch de plannen, vooral
om het resultaat van inspraak
terug te zien. De PvdA wil zoveel
mogelijk autoluw en ’t liefst autovrij.
En toch vindt Drechtje dat inwoners nu aan zet zijn!
Volgende Drechtje is op 2/3 april '22.
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