
Geen snippertje nieuws uit de 
politieke binnenwereld van 
Ouder-Amstel.    
 
Zo anders als inwoners, kiezers, 
dat ervaren in hun alledaagse 
wereld. Op straat komen ze 
elkaar niet alleen tegen voor 
het gebruikelijke praatje. Er is na 
de verkiezingen duidelijk een 
brede belangstelling voor wat 
er met hun stem gebeurt: ‘Hoe is 
’t met de coalitie? Hoe kan 
dat? Een mogelijke wethouder 
met een echtgenoot als raads-
lid? Mag dat wel?’ Inwoners 
schudden het hoofd. Drechtje is 
zeer nieuwsgierig naar de on-
derbouwing, mag dat écht 
wel? Heeft de wetgever dit ooit 
bedacht en vastgelegd? 

De combinatie van veel rechts 
en weinig links valt verkeerd bij 
de inwoners. '6 Zetels tegenover 
2. Hoe moeten die 3 partijen nu 
tot overeenstemming komen? 
Groen Links moet zeker het 
meest gaan inleveren, dat kan 

niet anders met de coal i-
tiegenoten Ouder-Amstel-An-
ders en VVD. Het gaat om 
macht en eigen gewin, niet om 
de dorpse belangen. Als je je 
herinnert wat de drie partijen 
ons beloofden… Ja. ja dan 
heeft u een beter geheugen 
dan de drie beoogde coalitie 
partijen.' 

Natuurlijk komt telkens 't finan-
ciële debacle ter sprake. Hoe 
erg is het in een gemeente te 
wonen waar de bodem van de 
schatkist niet alleen in volle 
breedte te zien is maar de re-
serves bijna verdampt zijn? Wie 
wil nog besturen? Inderdaad, 
een meerderheid van de vorige 
coalitie die deze financiële 
schade veroorzaakt heeft. 

'De Nieuwe Kern, feitelijk een 
Amsterdamse klus, moet Ouder-
Amstel z’n handen niet aan 
willen branden. Dan Entrada, 
daar is de herontwikkeling 
hopeloos vastgelopen. Ook het 

centrumplan Ouderkerk, is dat 
financieel nog haalbaar? Kost 
dit de zelfstandigheid van Ou-
der-Amstel? Komen we onder 
curatele?’ 

Hoogste tijd voor een schaduw-
coalitie. Is de derde grote partij 
bij de verkiezingen daar al mee 
bezig? Het gaat hier toch om 
dringend inwonersbelang? En 
natuurlijk moeten ze creatieve 
mensen en inwoners met ini-
tiatieven serieus betrekken bij 
de problemen. Pas dan is het 
mogelijk gezamenlijk als raad en 
inwoners maatregelen te ne-
men. Er is zoveel denk- en 
doekracht onder inwoners. Het 
‘gemeentekasteel’ staat daar 
helaas nog steeds niet voor 
open. 

En toch vindt Drechtje dat de 
inwoners recht hebben op in-
spraak, recht van petitie en re-
ferendum. Dat is écht nodig!  

Volgende Drechtje is op 7/8 mei '22  

Oorverdovende politieke stilte… 
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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

Leveren mogelijke wethouder(s)  
hun zetel al in?

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