
Denk naast diftar aan Entrada, 
de Nieuwe Kern, uitbreiding 
Schiphol met een extra termi-
nal van € 1 miljard, de interna-
tionale busterminal, de smart 
mobility hub, etc. etc. 
 
Wat is er aan de hand?   
Wat is de reden dat deze onder-
werpen niet op de politieke 
agenda staan van de raad? En 
waarom vraagt de raad niet om 
de stand van zaken in de huidige 
bouwmateriaal schaarste, arbei-
dsmarktproblematiek en stikstof 
beperkende maatregelen.  

Denk hierbij aan kapitaal- en ar-
beidsintensieve projecten, ofwel 
de hete hangijzers in Duiven-
drecht:  

• Entrada met duizend woningen 
en nieuwe leuke horeca; 

• Internationale touringcar termi-
nal met per jaar duizenden extra 
verkeersbewegingen en tien-
duizenden bezoekers; 

• Uitbreiding Schiphol met een 
extra terminal van € 1 miljard; 

• Nieuwe Kern met duizenden 
woningen onder aanvliegroute 
van Schiphol; Smart mobility hub 
ter vervanging van de huidige 
en royalere parkeerterreinen; 

• Aanpassen toegankelijkheids-
eisen van ingang Rijksstraatweg 
van station Duivendrecht. 

Faillissement politieke systeem?
Groeit het onze gemeente alle-
maal boven het hoofd? Betrokken 
inwoners vinden van wel. Denk 
bijvoorbeeld aan de hele korte 
agenda’s van de commissie- en 
raadsvergaderingen. Met een 
goed half uurtje zitten raadsleden 
alweer in de Vrije Handel aan de 
overkant van het gemeentehuis. 
Zouden daar onder het genot van 
een glaasje wel de heikele on-
derwerpen besproken worden?  
 
Drechtje maakt zich zorgen om 
deze voorkamertjes politiek. Het 
gaat namelijk om de ruimtelijke 
ontwikkelingen in en om Duiven-
drecht! 

Faillissement van diftar? 
We spraken er een vorige keer al 

over in Drechtje. Er is nog steeds 
geen integrale evaluatie naar de 
werking van het totale diftar sys-
teem. De pasjes doen het niet, de 
kleppen doen het niet, de GFT 
bakken trekken – dat is weten-
schappelijk bewezen - ratten en 
muizen aan.  

Een eenzijdige evaluatie in maart 
jl. leert dat er minder rest en gft-
afval is. Dat is verklaarbaar als 
Duivendrechters elkaar helpen 
hun afval over de gemeentegren-
zen te smokkelen. In maart dit jaar 
kwamen de mooie verhalen van 
de gemeente. Zie Weekblad 
Ouder-Amstel van 9 maart, pagi-
na 5, klik hier . Wie houdt wie nu 
voor het lapje? Wie ontwijkt de 
politieke agenda?  

Voor bovenstaande zaken steken 
we zeker de vlag niet uit!  

Drechtje gaat zeker via haar hof-
dames binnenkort weer gebruik-
maken van haar spreekrecht in de 
politieke arena.  

Volgende Drechtje 12/13 okt. '22 

Onderwerpen die naast diftar totaal geen politieke aandacht krijgen 

GROEN EN KLEINSCHALIG              STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT             30 OKTOBER 2022

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

Raadszaal 

BRON: Bestuurlijke in-
formatie Ouder-Amstel 
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