
Met oog op de grote woningbe-
hoefte wordt binnen Metropool Re-
gio Amsterdam (MRA), dit zijn 32 
gemeentes en 2 provincies, waar-
onder onze kleine gemeente Ou-
der-Amstel, gekeken de bouwpro-
ductie tot 2030 te verhogen door 
220.000 woningen meer te bouwen. 
 
Meer bouwen! 
Rijk en regio verkennen de mo-
gelijkheden om nog eens maximaal 
45.000 woningen in de MRA, al voor 
2030 te bouwen, verdeeld over vijf 
ontwikkel locaties. Hierbij is het oog 
ook op Duivendrecht gevallen, als 
één van de vijf mogelijke verdich-
tings- en ontwikkelingslocaties. De 
naamborden staat er al: Amster-
dam-Duivendrecht.  

Wat zijn de plannen? 
De plannen van de MRA zijn heel 
erg duidelijk verwoord. De woning-
bouw ambitie kent geen grenzen. 
Meer weten, klik hier voor de ver-
stedeli jkingsaanpak in Duiven-
drecht. Zoek in het bestand op 
‘Duivendrecht’. En, tel mee: Ams-
terdam-Zuidoost/Duivendrecht 
komt zo’n 10 keer voor in het stuk.  
 

Participatie? 
Hoe worden de inwoners, be-
langhebbenden en ideële organ-
isaties qua participatie in deze 
grote ontwikkeling betrokken, met 
vergaande gevolgen voor het dorp 
Duivendrecht? In het nieuwe coali-
tieakkoord, klik hier, wordt, denken 
wij, hierin voorzien. Op pagina 12 
onderaan paragraaf 5,1 staat hier 
heel duidelijk begin citaat: ‘We 
willen de Duivendrechtse zaken ook 
graag in Duivendrecht bespreken 
met de belanghebbenden en om-
wonenden’ einde citaat. Wie in 
Duivendrecht kan daar tegen zijn?  

Wat doet Ouder-Amstel? 
In het coalitieakkoord is jammer 
genoeg niets te lezen over welke 
Duivendrechtse zaken het gaat en 
hoe het college concreet Duiven-
drechtse inwoners, belanghebben-
den en ideële organisatie gaat be-
trekken. Gaat de geciteerde zin uit 
het coalitieakkoord ook daad-
werkelijk over participatie van de 
MRA bouwproductieplannen? Of 
moeten de inwoners afwachten 
wat de afgevaardigden van 32 
gemeenten en 2 provincies over 
Ouder-Amstel beslissen? 

Spreek ze aan! 
Hoe sterk zijn de bijna benoemde 
wethouderessen om de belangen 
van Duivendrecht te verdedigen? 
Gelukkig wonen in komende coali-
tieperiode twee van hen in Duiven-
drecht. Spreek ze aan en laat hen 
weten wat je van de MRA bedreig-
ing van 't dorp Duivendrecht vindt. 

Nepnieuws? 
Klopt voorgaande ja of nee? Om-
dat in het nieuwe coalitieakkoord 
staat opgenomen: start citaat: ‘Bin-
nen deze gezonde, transparante 
bestuurscultuur willen we pro-ac-
tiever optreden tegen onjuiste 
communicatie van inwoners en 
belangenverenigingen, verspreid-
ing van nepnieuws, stemmingmak-
erij en dergelijke. Met de juiste feit-
en zullen die worden weerlegd.’ 
einde citaat  

De nieuwe coalitie wil al het nepnieuws en 
stemmingmakerij met feiten weerleggen. 
Dat is de reden dat Drechtje de nieuwe 
coalitie uitnodigt binnen 5 werkdagen 
voorgaande te weerleggen. Geen reac-
tie… geen rectificatie en geen nepnieuws 
dat Drechtje vanuit de 'Vrienden' schrijft. 
Volgende Drechtje is op 25/26 juni '22 

Klopt het dat Duivendrecht opgeslokt wordt door MRA of is dit nepnieuws? 
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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

De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend 
als MRA, is een bestuurlijk samenwerk-
ingsverband van de provincies Noord-Hol-
land en Flevoland, 32 gemeenten en de Ver-
voerregio Amsterdam, en is ook de naam van 
het grondgebied waarop de samenwerking 
betrekking heeft. Dit is het grondgebied van 
de 32 gemeenten, die samen een deel van 
het grondgebied van de twee provincies 
vormen: het zuiden van Noord-Holland en de 
gemeenten Almere en Lelystad in Flevoland. 
De regio heeft bijna 2,5 miljoen inwoners.

Ouder-Amstel onderdeel 
van Haarlemmermeer, 
Amstelveen en Uithoorn?

, 

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/MRA-Verstedelijkingsconcept-eindversie-november-2021.pdf
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100110157
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