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Amsterdam, Diemen of … DUO+?
Het is na een paar dagen onstuimig, herfstachtig weer
drukkend warm op ’t Dorpsplein. Drecvhtje merkt op hoe
de mensen zich haasten met
hun boodschappen om snel
weer terug te zijn op een
koele plek in huis of tuin. Ze
rekent er al niet meer op dat
er zich nog bewoners aan
haar sokkel zouden verzamelen.
Maar… surprise: er komt toch
nog een stel op haar toe gelopen.

Met rode gezichten van de
warmte en de man dept met
een grote zakdoek het zweet
van zijn voorhoofd. Hij roept
heetgebakerd: ‘We zijn het
zat!’ Aan ons buurtje, grenzend aan Diemen-Zuid, is ons
al zo lang een blauwe zone
beloofd… en beloofd en beloofd en beloofd en er ge-

beurt niets!’ Hij trekt meteen
de aandacht. ‘Gevoegd bij
alle andere zaken zoals de
Zonnehof en noem maar op
waarin ons Duivendrecht zich
flink benadeeld voelt, zijn er
steeds meer stemmen die
roepen om: AFSCHEIDING’.
Een paar mensen, die deze
kreet opvangen voegen zich
bij het stel met als het ware
een groot vraagteken boven
hun hoofd. ‘Huh? Afscheiding?’ ‘Ja, dat heeft u goed
gehoord: afscheiding van
Ouder-Amstel. Hoogste tijd.
‘Wij’ en hij wees in het rond,
‘met andere mensen hier in
Duivendrecht, willen graag,
heel graag bij Diemen of
Amsterdam, weg uit OuderAmstel.’
Er wordt gemompeld en er
ontstaat een discussie, maar
vanwege de warmte lopen
meeste omstanders hoofd-

schuddend en schouderophalend weg. De meneer met
de zakdoek, die zich nu koelte aan het toewuiven is,
roept nog: ‘Het A-woord is nu
maar eens gezegd, de voorstanders hiervan komen er
nog op terug’.
Even is het rustig rond Drechtje
tot een jonge moeder, getuige het kinderzitje op de fiets,
de aandacht trekt. Ze heeft
een fikse, verse schaafwond
bij haar knie. ‘Ik hoorde die
man net nog roepen, dat we
maar onderdeel moeten
worden van Diemen of Amsterdam. Voor mij hoeft dat
niet hoor, maar een beetje
extra aandacht voor hele en
veilige bestrating in de gemeente, zoals beloofd, lijkt
mij niet overbodig.’
Ze vertelt, dat ze net onderuit
is gegaan op de Rijksstraat-
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weg, door het zand, dat daar
nog steeds op het fietspad
ligt na het opbreken voor het
leggen van kabels. ‘Als je
pootje straks weer genezen is,
ziet het weer net uit als dat
van Doutzen’, grapt een jonge vent, die de nodige aandacht voor de gewonde aan
de dag legt. ‘Maar serieus,
de gemeente geeft Van den
Berg, die grondroerder, opdracht voor dat werk. Je
mag dan toch verwachten,
dat er toegezien wordt, dat
de boel weer netjes dichtgestraat wordt?’

Drechtje is blij, dat zij niet hoeft
te fietsen over paden, die
kennelijk verre van veilig zijn.
De jonge man, die na zijn
flauwe grap nu blijk geeft
van enige inhoud, beaamt,
dat ook voor hem een scheuring binnen Ouder-Amstel
niet nodig is. ‘Ik krijg over de
samenwerking met Uithoorn
en Diemen binnen DUO+ de
laatste tijd positieve signalen.
Het heeft een valse start gekend, maar ik hoor, dat de
man, die het er nu voor het

spreekt verder:

zeggen heeft, zijn in Amsterdam opgedane ervaring op
een goede manier inzet voor
DUO+. Ik werk zelf in een bedrijf, dat een ingrijpende reorganisatie achter de rug
heeft. Bij dit soort processen
moet je denken aan een periode van minstens vijf jaar
voor de kruitdampen zijn opgetrokken.’
Een oudere dame, een vaste
bezoeker van Drechtje, keert
terug van de drogisterij met
verband en pleisters. ‘Zo,
kind, zegt ze tegen de beschadigde, jonge vrouw. Hier
heb je meer aan dan al die
praatjes’. Behendig verzorgt
ze de knie.
Het heethoofd en de jeugdige grappenmaker hebben
de discussie wel in balans
gebracht, meent Drechtje .
Samen gaan met de buren
of inzetten op DUO+? Zij is blij,
dat het gesprek aan haar
voeten met passie gevoerd
wordt. Met een levendigheid,
die past bij het vernieuwde
Dorpsplein.

Vindt u het allemaal best
en speelt u het liefst in uw
eigen zandbank?
Wat uw voorkeur ook is,
de volgende Drechtje is op
zaterdag 24 juni 2017

Meer weten? Kijk op:
vriendenvanduivendrecht.nl
of bel met 020-699 2574
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