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Ieder zijn plekje
Een door gebruikers en inwoners gedragen plan voor
het Duivendrechts Kwartier
lijkt sinds donderdag 28 mei
’20 verder weg dan ooit.
Toen vergaderde de Raad
van Ouder-Amstel.
Raadsbesluit 4.500 woningen
lege huls?
Op een vraag of er 6.200
woningen komen in plaats
van de eerder door de Raad
vastgestelde 4.500 woningen
in het Duivendrechts Kwartier
antwoordde wethouder Van
der Weele: ‘Beleid is altijd tijdelijk en dient periodiek tegen het licht gehouden te
worden.’
Participatie lege huls?
Een standpunt zonder weerga en een klap voor de burgerparticipatie die in OuderAmstel wel erg schril afsteekt
bij die van Amsterdam. Zo

kunnen volkstuinders door
mee te denken, te praten en
te doen bij het ontwikkelen
van het Duivendrechts Kwartier voorafgaand aan politieke beslissingen serieus invloed uitoefenen. Al is die
invloed soms een lege huls.
Afgelopen week bleek dat
een eerder dit jaar door de
volkstuinders bij Amsterdam
aangeleverd plan over verleggen van een fietsroute,
lag te verstoffen op een Amsterdams bureau i.p.v. dat
Amsterdam dat actief met
Ouder-Amstel deelde. Excuses door Amsterdam aan
zowel de volkstuinders als
Ouder-Amstel zijn minstens
op z’n plaats!
En wat te zeggen van gebruikersinvloed van OuderAmstel op andere plekken in
het Duivendrechts Kwartier

voor bijvoorbeeld recreatieve sport. Dat is nietszeggend
voor Amsterdam Old Course
(AOC), ten zuidwesten van
NS Station Duivendrecht en
zelfs zonder enige betekenis.
Neem participatie echt serieus!
De concept-structuurvisie en
de concept-stedenbouwkundige visie over het Duivendrechts Kwartier besteden zelfs helemaal geen
aandacht aan AOC. Terwijl
AOC vanaf 2013 tot de dag
van vandaag de eigen belangen met verve en de
steun van de Vrienden van
Duivendrecht bepleit heeft.
Denk daarbij aan de uitgebrachte documenten 'Kernpassages uit de structuurvisie
Amsterdam' en aan 'Structuurvisie van gebruikers'. Een
goed doordachte en onder-
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bouwde visie waarin AOC
met minder ruimte genoegen
neemt en andere sportverenigingen binnen het Duivendrechts Kwartier verplaatst kunnen worden.

de pijplijn. Deze mobiliteitshub moet de bereikbaarheid
van het ArenA-gebied met
een P+R, Kiss & Ride, taxi, bus,
laadvoorzieningen, verbeteren.

Het verdwijnen van de AOC
zou ook geen recht doen
aan de historische en ecologische kwaliteit van dat gebied. De complete 85-jarige
geschiedenis van de golfbaan, AOC en de historie
van het Zwartje Laantje staan
online. Klik hier en met de
zoekfunctie van je browser
‘zwarte laantje’ krijg je 37 hits,
waaronder oude kaarten,
foto’s van de boerderijen die
er ooit stonden, welke Duivendrechtse families er
woonden, etc.

Bij al deze, op het eerste oog
versnipperde deelontwikkelingen spreekt de Raad geen
enkele zorg uit bij wethouder
Van der Weele. Wat zijn de
gevolgen voor de woningbouw en het voortbestaan
van de AOC? En van burgerparticipatie is al helemaal
geen sprake!

Als recent voorbeeld hoe het
anders kan, zie artikel NRC 5
juni ‘20 ‘Dat plan van de
gemeente kon veel beter’
klik hier (leestijd 5 min).
Regie gestuurde of versnipperde ontwikkelingen?
Ook doet er zich in het oorspronkelijk te ontwikkelen
gebied nog een vreemd verschijnsel voor. Het gebied
wordt namelijk steeds kleiner
en kleiner, terwijl al zes jaar
voor het Duivendrechts Kwartier een voorbereidingsbesluit
geldt. Er zijn sinds het voorbereidingsbesluit omgevingsvergunningen verstrekt aan
PostNL, Verkeersschool Nelen
en binnenkort ook voor een
Touringcarterminal pal voor
het station NS Duivendrecht.
En in de zeer nabije toekomst
zit de ontwikkeling van De
Smart Mobility Hub (SMH) in
Bron: brief 28 mei
’20 Ouder-Amstel
aan onze kwetsbare ouderen,

Terecht dat AOC vraagt te
onderzoeken of tenminste
een deel van hun golfterrein
behouden kan blijven en nog
eens goed kennis te nemen
van 'Structuurvisie gebruikers'.
Ook AOC heeft recht op een
plekje in het Duivendrechts
Kwartier.
De volgende Drechtje is zaterdag 20 juni 2020

Wat kan beter?:
Brief maatregelen corona

Op 28 mei ’20 ontvingen oudere inwoners op naam een
brief van Team Communicatie. Niet 1 maar zelfs 2 of
meer brieven per adres! Precies op het moment dat een
steeds verdere corona versoepeling aan de orde was.
De brief lijkt op mosterd na
de maaltijd. ‘Vanaf volgende
week kunnen we weer een
kopje koffie met elkaar drinken, zij het binnen 1,5 meter
afstand’ aldus de tekst.

met nieuwsflits:
De ruimte en versoepeling
maakt het soms allemaal
onduidelijker gaat de brief
verder.
Dat begrijpt Drechtje volledig. Voert onze gemeente
eigen beleid door ouderen
elkaar binnen 1,5 meter afstand’ te laten ontmoeten?
We kunnen dinsdag 9 juni ’20
van 16:00-17:00 uur op telefonisch bezoek bij de wethouder of de gemeente plat
mailen als we de weg kwijt
zijn in het nieuwe normaal.
Ook is een veelkleurige pagina bijgedaan vol met instanties op wie een beroep gedaan kan worden als je zzper bent, de luisterlijn bellen
wilt, zorg nodig hebt, enz.
En oh ja, in de brief werd iedereen op de valreep uitgenodigd een vragenlijst voor
kwetsbare inwoners in te vullen…
Recent heeft de Raad extra
geld toegekend aan Team
Communicatie. Is deze brief
het resultaat om de communicatie te verbeteren zoals
het argument was?
Drechtje hoorde van alle
kanten ‘wat moeten we met
die brief?’ ‘Zinloos, voegt
niets toe aan wat wij al weten.’ ‘En wij nemen het advies van onze gemeente zeker niet over binnen 1,5 meter
afstand dat kopje koffie met
elkaar te drinken.’ Dus: meteen op de stapel oud papier.
Het is dat Drechtje zeer stevig
op haar sokkel staat, anders
was ze er deze keer echt
vanaf gevallen!

