
Weet u het nog? Op 5 mei 
2019 hebben de Stichtingen 
Vrienden van Duivendrecht 
en Vrienden van Ouderkerk 
a/d Amstel het Manifest over 
Afval in Ouder-Amstel aan-
geboden aan burgemeester 
en wethouders (B en W). Het 
Manifest is overal bekend 
gemaakt. 
 
Wat deed B en W met het 
Manifest over Afval? 
De reactie van B en W was 
heel erg formeel. Zoiets van 
‘dank voor uw betrokken-
heid’. Daarnaast was de re-
actie inhoudelijk heel teleur-
stellend. B en W had geen 
behoefte met de opstellers of 
inwoners in gesprek te gaan.  
 
B en W meldde later in 2019 
alleen iets over hoe goed de 
inzameling groente-, fruit- 
tuinafval en etensresten zou 

gaan. Een evaluatie over 
hoeveel kliko's er niet geac-
cepteerd zijn, hoeveel er in-
geleverd zijn etc. ontbreekt.  
 
Niet alleen B en W laat het 
schieten. Ook raadsleden 
geven niet thuis en voeren in 
dit dossier hun controlerende 
taak niet uit. 

En de inwoners? 
Die weten beter. Inwoners 
zien en merken met eigen 
ogen dat veel mensen geen 
kliko hebben, de kliko's die er 
zijn rondzwerven en er zelfs al 
één gestolen is. Kijk ook maar 
eens bij de flat Jupiter. Daar 
worden luiers, plastic, etens-
resten, etc. naar beneden 
gegooid. En wat er allemaal 
ligt bij de afvalcontainers in 
de Zonnehof! De uitvoering 
van afvalscheiding gaat heel 
anders dan bedoeld. 

Het moet anders! 
Dat is hard nodig omdat B en 
W ons inwoners wil ‘opvoe-
den’ in het huishoudelijk af-
val scheiden. Inwoners zeg-
gen terecht: je moet hand-
haven, dat is pas opvoeden. 
Daarnaast is een echte dia-
loog over de maatregelen 
nodig. Inwoners denken dat 
een dialoog leidt tot consen-
sus hoe om te gaan met 
huishoudelijk afval.  
 
De belangrijkste voorwaarde 
voor deze dialoog is niet 
halsstarrig vasthouden aan 
eerder ingenomen standpun-
ten. Anders dus dan het hui-
dige eenrichtingverkeer met 
doodlopende inspraak en 
schijnparticipatie.  
 
Het moet anders! Dat is be-
langrijk om uit de impasse 
van inzamelen, verzamelen 
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en verwerken van huishoude-
lijke afval te komen.   

Laat inwoners meedenken, 
meepraten, meesturen!  
 
Een andere voorwaarde is 
elkaar tijdens de dialogen 
respectvol behandelen. Als 
beide partijen zich hieraan 
houden is een eerste lastige 
hobbel op een belangrijk 
dossier genomen. Dan komt 
er ruimte en een kans om de 
inzameling van huishoudelij-
ke afval écht tot een succes 
te maken! 

Volgende Drechtje is zater-
dag 25 januari 2020  

Wat gaat goed? 
Berk 6082 kan blijven! 
Ontzettend slecht nieuws zo vlak 
voor Kerst. Veruit de allermooiste 
berk voor Jupiter moest opeens 
gekapt?!  Een gezonde ruwe 
berk uit 1980 met boomnummer 
6082 met een prachtige hoog-
te. Heel belangrijk voor de vol-
gels!  
Inwoners uit de Zonnehof waren 
heel boos vonden de kap niet 
kunnen.  
Door alle commotie heeft de 
gemeente uiteindelijk toch een 
manier gevonden om de berk 
te behouden. Er worden extra 
beschermingsmaatregelen ge-
troffen, zodat de berk kan blij-
ven en de herinrichting bij Jupi-

ter uitgevoerd kan worden. De 
gemeente heeft z’n excuses 
aangeboden voor het ‘bomme-
tje’ voor de Kerst.  

Eind goed al goed! 

Drechtje spreekt verder… met nieuwsflits:
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