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Drechtje spreekt…

20 mei 2013

… laten we het samen doen ...!

Zaterdag 18 mei, ’t achtste Drechtje Kwartiertje:

Drechtje heeft haar Nota, en dan speciaal het item veiligheid in ons dorp, uitgebreid doorgesproken met
onze wijkagent, de heer Pieter Velthuizen. De heer Velthuizen vond het heel plezierig om kennis te maken
met Drechtje en daarmee de basis te leggen voor een goede samenwerking. Lees hier over het werk van
onze wijkagent.

Drechtje kan het natuurlijk niet alleen, dus benader de wijkagent met al uw opmerkingen over de
veiligheid in ons dorp. Dat kan via de mail of op dinsdag van 10:00-12:00 uur op de Rijksstraatweg 56 op
het (bijna) wekelijkse spreekuur. Drechtje heeft de heer Velthuizen alvast een filmpje laten zien met daarin
opnames van scheurende brommers in het voetgangersgebied Dorpsplein. Ook te zien waren fietsers, die
spelende kinderen en rollator gebruikers, met hun rijgedrag de stuipen op het lijf joegen. De wijkagent zou
actie ondernemen. Voor de zomervakantie begint spreekt Drechtje opnieuw met onze wijkagent om te
kijken of die extra aandacht ook resultaat heeft gehad.
Zaterdag kwamen ongeruste ouders speciaal naar Drechtje om aandacht te vragen voor de plotselinge
sluiting van het consultatiebureau. Ze snappen er niets van! Hoezo wordt er geen gebruik van gemaakt?
Eén dag in de week is er spreekuur. Elke dinsdag zit de spreekkamer in het ’t Reijgersbos dan ook bomvol,
met ouders die lopend of op de fiets zijn gekomen. Met die ene drukke dag is ook lastig om een extra
afspraak te maken of zelfs maar te verzetten. Dan ben je al snel weer 2/3 maanden verder! Drechtje
vraagt de politiek of dit ècht! niet anders kan! Ook hoorde Drechtje dat deze ‘Ouders voor Duivendrecht’
op Facebook te vinden zijn, dus ‘liken’ die pagina!
Zaterdag 25 mei is er om 13:00 uur weer een Kwartiertje. Komt u ook?
Geïnteresseerd en/of meer weten?
Ook is

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.

Drechtje geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. In de ether op 104.9fm en op de kabel 103.3fm
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