
In aansluiting op de aankondiging 
in het Weekblad van 21 april 22 
(klik hier) vult B en W van 22 juni 
‘22, precies 2 maanden later, zon-
der enig overleg met omwonen-
den of media aandacht, dit in.   
 
Wat zijn de afspraken over op-
vangplekken voor vluchtelingen uit 
Oekraïne op Entrada? 
Ouder-Amstel moet een bijdrage 
leveren voor de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Dit door 
een extra opvanglocatie te rege-
len, naast die in het centrum van 
Ouderkerk.  

Gemeente Ouder-Amstel en Am-
sterdam hebben overlegd met de 
eigenaar van Entrada 700 over de 
opvang van zo’n 200 vluchtelingen 
uit Oekraïne. Amsterdam huurt tot 
eind 2025 Entrada 700. Ouder-Am-
stel is als bevoegd gezag verant-
woordelijk voor vluchtelingen op 
haar grondgebied, inclusief hun 
uitkeringen, als ze zelf geen 
inkomen hebben. Het college van 
B en W van Amsterdam heeft op 
21 juni ’22 al ingestemd met de 
afspraken: Amsterdam organiseert 
de verbouwing. Ouder-Amstel be-

taalt de dagelijkse opvang als de 
200 vluchtelingen geen inkomen 
hebben en begeleidt hen naar 
betaald werk als ze dat nog niet 
hebben. Zie besluitenlijst van 22 juni 
22, klik hier. 

Hoe worden de inwoners/omwo-
nenden van Duivendrecht geïn-
formeerd en betrokken? 
Allereerst meer dan alle begrip 
voor de opvang van mensen in 
nood. Laat daar absoluut geen 
misverstand over bestaan! Maar 
minstens zo belangrijk is het dat 
direct omwonenden in Neptunus 
en Mercurius en bezoekers van 
Dorpsplein Duivendrecht weten 
wat er in hun directe leefomgeving 
gebeurt. Als direct betrokkenen 
weten wat er speelt, versterkt dit 
het draagvlak. Nu de wethouder 
media zwijgt is er een onnodig risi-
co op onrust in Duivendrecht op dit 
dossier. Dit terwijl we juist het 
goede wi l len doen voor de 
vluchtelingen! 

Helaas is er tot op heden in de 
lokale media weinig aandacht 
aan dit onderwerp besteed door 

het nieuwe college van B en W 
van Ouder-Amstel.  

Drechtje spreekt! 
Vandaar dat Drechtje dit in haar 
nieuwsbrief aan de orde stelt. Zij  
vindt dat haar lezers op de hoogte 
moeten zijn welke beslissingen 
worden genomen in de gemeen-
tekamers. 

Heel Entrada straks vluchtelingen 
locatie? 
Dat weten we nog niet. Wel weten 
we dat naast blok 700 er nog 6 
blokken de mogelijkheid hebben 
als vluchtelingen locatie. Dat 
betekent in potentie nog plek voor 
6*200 opvangplekken voor mensen 
in nood, elke bestuurder begrijpt 
dit.  

De nieuwe coalitie wil al het nepnieuws en 
stemmingmakerij met feiten weerleggen. 
Dat is de reden dat Drechtje de huidige 
coalitie een volgende kans geeft binnen 5 
werkdagen voorgaande te weerleggen. 
Geen reactie… geen rectificatie en geen 
nepnieuws dat Drechtje vanuit de 'Vrien-
den' schrijft.  
Volgende Drechtje is op 16/17 juli '22 

Oekraïense vluchtelingen binnenkort in Entrada? 
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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

https://www.weekbladvoorouderamstel.nl/lokaal/overig/813183/amsterdam-met-ouder-amstel-in-gesprek-over-opvanglocatie-oekrai
https://www.ouder-amstel.nl/Home/Bestuur_en_organisatie/College_van_burgemeesters_en_wethouders/Besluitenlijsten:um9r3vDMQfi4d-_QQiF7ow/Besluitenlijsten_2022/Besluitenlijst_22_juni_2022
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
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