
Ja! Dat bleek tijdens de raads-
commissievergadering van 15 
december. De komst van de In-
ternationale Touringcar Terminal 
(ITT) hangt af van de raad van 
Ouder-Amstel!  

Huh, hoe kan dat nou?  
De gemeente Amsterdam heeft 
als grondeigenaar en als projec-
tontwikkelaar van de Nieuwe 
Kern deze ontwikkeling afhanke-
lijk gemaakt van de komst van 
de ITT. Huh? Amsterdam heeft 
alles zo met elkaar verbonden 
dat als één schakeltje ontbreekt 
geldstromen door hen onder-
broken worden.  

Chantage! 
Een raadslid noemde dit tijdens 
de vergadering zelfs chantage! 
En dat vinden wij ook. Hier 
wreekt zich het ontbreken van 
participatie met de inwoners. 
Dat vond de raad overigens ook.  

Wat is trouwens de ITT? 
De ITT is een begin- en eindpunt 
voor internationaal toeristenver-

keer voor Amsterdam in de 
Smart Mobility Hub (SMH). De 
SMH is straks een drukbezochte 
parkeer- en sportaccommodatie 
van de Nieuwe Kern. Voor Ziggo 
Dome, Arena en AFAS Live en 
Amsterdamse toeristen. Nu al 
overbelast gebied met slechte 
infrastructuur en parkeerproble-
men. Bij te grote drukte door ver-
schillende evenementen gaan 
stations Duivendrecht en Bijlmer 
zelfs gewoon dicht. Daar sta je 
dan…  

Hoe nu verder? 
Heeft onze wethouder genoeg 
gedaan er alles uit te slepen? Ja, 
antwoordde ze, Amsterdam ves-
tigt geen erotisch centrum meer 
in de Nieuwe Kern. Huh? Dat 
wilden wij inwoners bij voorbaat 
al niet!  
Dat heb je met onze ‘bestuurs-
krachtige’ wethouders. Zij vallen 
landelijk op en worden graag 
gekozen als burgemeester el-
ders. Zo is er straks nog een 
begerenswaardige vacature 

voor één van hen beschikbaar in 
Nikswerda.  
Intussen komen wij in een gigan-
tische bouwput waarin bestaand 
Duivendrechts groen rigoureus 
wordt opgeofferd. Bouwen, 
bouwen, bouwen… dat is wat 
onze gemeente denkt te willen. 
Maar voor wie? Niet voor onze 
inwoners. Amsterdam eist deze 
woningen op, punt. 

Wat kan onze gemeente doen? 
Drechtje begrijpt de druk niet 
van ‘bouwen, bouwen, bouwen’ 
van woningen die door Amster-
dam vermarkt worden in relatie 
tot de komst van de ITT. Kan 
onze raad geen ‘nee’ zeggen 
tegen de ITT chantage in de 
SMH? Ja, dat kan.  
Onze raadsleden beseffen hun 
macht niet en daar speelt Am-
sterdam handig op in. Klik hier 
op 22 dec. 22, 20:00 uur wat 
onze volksvertegenwoordigers 
beslissen.  
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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 transparantBRON: Agenda touringcar Amsterdam '22-'25
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