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Al	  jaren	  is	  te	  constateren	  hoe	  diepgaand	  deze	  dorpskern	  door	  
verwaarlozing	  en	  achterstelling	  getroffen	  is.	  Er	  valt	  voor	  
Duivendrecht	  en	  haar	  inwoners	  heel	  wat	  in	  te	  halen.	   
Loze	  par<jpraatjes	  en	  vage	  belo>es	  moeten	  afgelopen	  zijn.	  
Aansluitend	  hierop	  zal	  de	  overgrote	  inzet	  van	  onze	  raads-‐	  en	  
commissieleden	  en	  de	  vrijwillig(st)ers	  van	  Natuurlijk	  Belang	  
gericht	  zijn	  op	  Duivendrecht.	  

Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  bese>	  dat	  haar	  specifiek	  op	  
Duivendrecht	  gerichte	  poli<ek-‐bestuurlijke	  inzet	  kan	  inhouden	  dat	  
er	  minder	  aandacht	  overblij>	  voor	  de	  Belangen	  van	  Ouderkerk	  
aan	  de	  Amstel	  en	  De	  Waver.	  	  Echter,	  wij	  zullen	  de	  Belangen	  die	  
deze	  dorpskernen	  raken,	  waar	  nodig	  blijven	  behar<gen.	  Daarin	  is	  
ons	  team	  in	  de	  achterliggende	  raadsperiode	  bedreven	  geraakt.	  
Het	  voortschrijdend	  inzicht	  in	  en	  vooral	  het	  besef	  hoe	  de	  poli<ek	  
in	  onze	  gemeente	  werkt,	  is	  hierbij	  van	  groot	  voordeel	  en	  van	  
prak<sch	  nut.	  

Hieronder	  tre>	  u	  onze	  speerpunten	  aan	  waarbij	  voorop	  staat	  dat,	  
in	  deze	  <jd	  van	  burgerpar<cipa<e,	  inspraak	  onontbeerlijk	  is.	  Wij	  
pleiten	  daarom	  voor	  een	  Dorpsraad	  die	  in	  goed	  overleg	  burgers	  
en	  bestuur	  samen	  tot	  besluiten	  brengt.	  Verder	  vinden	  wij	  dat,	  het	  
proces	  van	  plan	  tot	  en	  met	  uitvoering,	  onder	  directe	  controle	  
moet	  staan	  van	  uw	  volksvertegenwoordigers-‐raadsleden.	  
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Wat is er aan de hand?

Natuurlijk ’Duivendrechts’ Belang 
Natuurlijk	  	  ’Duivendrechts’	  	  Belang	  kiest	  ervoor	  in	  de	  komende	  
raadsperiode	  zich	  met	  voorrang	  in	  te	  ze:en	  voor	  Duivendrecht.	  

Dit	  is	  absoluut	  noodzakelijk.	  
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!
1. Algemeen Bestuur 
!
De	  gemeente	  Ouder-‐Amstel	  is	  er	  terecht	  trots	  op,	  dat	  wij	  tot	  nu	  
toe,	  een	  onaMankelijke	  gemeente	  te	  zijn.	  Met	  een	  sluitende	  
begro<ng	  staan	  we	  landelijk	  op	  plaats	  nummer	  7	  en	  lijkt	  
onaMankelijkheid	  gewaarborgd.	  Echter,	  ook	  onze	  gemeente	  kan	  al	  
jarenlang	  niet	  zonder	  samenwerking	  met	  omliggende	  gemeenten.	  
Recentelijk	  kwam	  dat	  tot	  ui<ng	  in	  de	  naamgeving	  van	  het	  
Business	  park	  nabij	  Duivendrecht.	  De	  naam	  Amsterdam	  is	  
toegevoegd.	    
Op	  ambtelijk	  niveau	  wordt	  al	  samengewerkt	  met	  Diemen	  en	  
Uithoorn	  en	  een	  plusje	  erbij,	  omdat	  eventueel	  De	  Ronde	  Venen	  
ook	  meedoen.	  Samenwerking	  is	  er	  al	  met	  Amstelveen,	  qua	  zorg	  
met	  de	  Meerlanden	  en	  dan	  is	  er	  nog	  Schiphol	  met	  specifiek	  
regionale	  eisen.	  Wat	  nu	  onaMankelijk?	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  
Belang	  ziet	  de	  noodzaak	  in	  van	  deze	  samenwerkingsverbanden	  
maar	  wil	  dan	  wel	  openheid	  omdat	  de	  onaMankelijkheid	  van	  onze	  
gemeente	  op	  het	  spel	  staat;	  het	  College	  daarmee	  aan	  macht	  wint	  
ten	  koste	  van	  een	  Gemeenteraad.	  Dit	  eventueel	  verlies	  aan	  
democra<sche	  inbreng	  van	  Raadsleden	  wordt	  door	  Natuurlijk	  
’Duivendrechts’	  Belang	  onderkend.	  Aanslui<ng	  van	  Duivendrecht	  
bij	  Amsterdam	  of	  Diemen	  wordt	  wenselijk	  geacht.	  Zonder	  al	  die	  
bestuurlijke	  drukte	  is	  dit	  veel	  goedkoper	  en	  effec<ever.	  

De	  wens	  tot	  meer	  digitale	  dienstverlening	  lee>	  in	  Duivendrecht,	  
omdat	  er	  snel	  en	  efficiënt	  gehandeld	  kan	  worden	  zonder	  telkens	  
naar	  Ouderkerk	  te	  moeten.	  Een	  gemakkelijk	  toegankelijke	  
’voorpost-‐ambtenaar’	  en	  voldoende	  func<onarissen	  voor	  
handhaving	  zijn	  onze	  uitdrukkelijke	  wensen	  voor	  de	  dorpskern	  
Duivendrecht.	  	  	  	  	  	  

Dorpskernenbeleid	  gebonden	  aan	  verdeling	  budget,	  zodat	  de	  in	  
de	  dorpskern	  verzamelde	  belas<nggelden	  eindelijk	  eens	  ten	  
goede	  komen	  aan	  datgene	  waaraan	  in	  een	  dorpskern	  behoe>e	  is. 
Wij	  pleiten	  voor	  invoering	  in	  Duivendrecht	  als	  proef	  en	  indien	  
hiermee	  succes	  geboekt	  wordt,	  kan	  het	  in	  Ouderkerk	  aan	  de	  
Amstel	  en	  De	  Waver	  desgewenst	  van	  start	  gaan.	  Dorpsraden	  in	  de	  
3	  kernen	  zijn	  hierbij	  onontbeerlijk.	  

!
!
!
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Help mee Duivendrecht 
opgeknapt en leefbaar te 
houden!   

Meld je aan als lid van een 
nieuw op te richten Dorpsraad. 
Vooral Nu!  

Dorpsraad Duivendrecht
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2. Veiligheid en Openbare Orde 
!
Lee\aarheid	  in	  woon-‐	  en	  werkomgeving	  is	  voor	  iedere	  inwoner	  van	  
belang.	  Daarom	  is	  con<nu	  grote	  aandacht	  voor	  en	  verzorging	  van	  de	  
buitenruimte	  nodig.	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  lee\aarheid	  en	  woongenot	  en	  
houdt	  verrommeling	  op	  afstand.	  Bijzondere	  aandacht	  en	  verzorging	  op	  
loca<es	  met	  ruimtelijke	  projecten	  zoals	  in	  de	  Zonnehof	  en	  op	  het	  
Dorpsplein	  te	  Duivendrecht;	  op	  	  ‘t	  Kampje	  en	  in	  de	  nabijheid	  van	  
Amstelbrug	  en	  Schoolweg-‐Noord	  te	  Ouderkerk	  aan	  de	  Amstel.	  En	  
natuurlijk	  De	  Ronde	  Hoep,	  waar	  nog	  steeds	  onduidelijkheid	  is	  over	  het	  
calamiteitenplan.	  

Veiligheid:	  zowel	  objec<ef	  als	  subjec<ef	  meetbaar	  aanwezig	  voor	  de	  
inwoner.	  Daarom	  zal	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  voortdurend	  
gespitst	  zijn	  op	  kwaliteit	  van	  lee\aarheid	  en	  leefomgeving.	  Daar	  hoort	  een	  
ac<eve	  wijkagent	  bij	  die	  openstaat	  voor	  burgersignalen	  en	  op	  passende	  
wijze	  aangi>es	  in	  ontvangst	  neemt.	  

!
3. Openbare Ruimte:  
     verkeer en vervoer 
!
Invoering	  van	  gra<s	  blauwe	  zone	  in	  de	  woonkern	  Duivendrecht	  inclusief	  
twee	  bezoekerskaarten	  per	  woning	  om	  con<nuïteit	  in	  toegankelijkheid	  en	  
kwaliteit	  van	  lee\aarheid	  te	  verzekeren.	  

Verhogen	  kwaliteit	  van	  fiets-‐en	  voetpaden	  in	  rela<e	  tot	  valpreven<e.	  
Ziekenhuisbehandeling	  na	  een	  ongeval	  kost	  de	  gemeenschap	  meer.	   
Inwoners	  weten	  meestal	  niet	  óf	  en	  wanneer	  het	  fiets-‐	  en	  voetpadenbeleid	  
wordt	  uitgevoerd.	  Gehandicapten	  ondervinden	  extra	  hinder.	   
Via	  de	  Dorpsraad	  kunnen	  risicoplekken	  vroeg<jdig	  worden	  ingebracht,	  
zodat	  	  de	  gemeente	  snel	  de	  onveilige	  situa<e	  kan	  repareren	  of	  aanpassen.

Natuurlijk Belang zegt:  
Wij willen Bromsnor terug! 

Natuurlijk Belang staat voor 
een gratis blauwe zone.
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4. Kinderopvang en onderwijs 
!
Vanzelfsprekend	  verdient	  deze	  sector	  in	  onze	  samenleving	  alle	  steun,	  met	  
name	  als	  kinderen	  in	  de	  problemen	  komen.	  De	  signalen	  van	  begeleiders	  en	  
leerkrachten	  zijn	  van	  het	  grootste	  belang	  om	  bestaande	  hulpverlening	  als	  
het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  nog	  krach<ger	  te	  helpen	  func<oneren.	  
Dit	  hangt	  samen	  met	  wat	  er	  in	  het	  volgende	  hoofdstukje	  voorgesteld	  
wordt.	  

	  	  	  	  

5. Welzijn en Maatschappelijke  
     Ondersteuning 
!
Introduceer	  in	  Duivendrecht	  en	  Ouderkerk	  aan	  de	  Amstel	  ’zorgateliers’	  .	  
Jeugd-‐	  en	  Ouderenzorg,	  maar	  ook	  zorg	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking	  of	  
een	  te	  smalle	  beurs	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  in	  een	  centraal	  gelegen	  
gebouw	  in	  de	  dorpskern	  aangeboden	  worden.	  Inwoners	  kunnen	  hier	  
terecht	  voor	  informa<e	  en	  hulp.	  Vereenzaming,	  verwaarlozing,	  het	  
probleem	  in	  zijn	  algemeenheid	  van	  demente	  ouderen	  zal	  zwaar	  op	  de	  
samenleving	  drukken.	  Het	  is	  daarom	  dat	  een	  goede	  opvang	  dit	  moet	  
helpen	  voorkomen,	  voordat	  de	  samenleving	  geconfronteerd	  wordt	  met	  
onoplosbare	  voortwoekerende	  problemen.	  Het	  streven	  is	  een	  vaste	  
contactpersoon	  in	  te	  zeeen.	  Vertrouwen	  over	  en	  weer	  in	  de	  aanpak	  is	  
belangrijk	  voor	  con<nuïteit	  en	  kwaliteit	  van	  de	  zorg.	  De	  WMO/WWB-‐
Adviesraad	  doet	  al	  veel	  maar	  zal	  in	  de	  komende	  jaren	  met	  groeiende	  
deskundigheid	  in	  belang	  moeten	  toenemen	  nu	  de	  decentralisa<e	  nabij	  is.	   
Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  zal	  er	  op	  toezien	  dat	  voorzieningen	  niet	  
sluipenderwijs	  verdwijnen.	  	  

Buurthuis	  Waver:	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  vindt	  dat	  Buurthuis	  
Waver	  voor	  de	  inwoners	  in	  de	  Waver	  moet	  blijven	  als	  ontmoe<ngsplek,	  
maar	  ook	  voor	  recrea<e	  en	  educa<e.	  

In het Buurt- of Dorpshuis 
van de Toekomst zijn Zorg- 
en Werkateliers te vinden. 

Goed onderwijs, vanzelfsprekend! 
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6. Cultuur, Sport, Recreatie 
!
Cultuur	  en	  sport	  zijn	  onmisbaar	  voor	  het	  saamhorigheidsbesef.	  Samen	  in	  
verenigingen,	  met	  vrijwilligers,	  het	  is	  iets	  waar	  Coherente	  nog	  al<jd	  met	  
grote	  inzet	  aan	  werkt.	  Spor<eve	  manifesta<es,	  sportclubs,	  het	  Amstelbad	  
en	  het	  bevorderen	  van	  sportac<viteiten	  als	  ’Fitaal'	  moeten	  hoe	  dan	  ook	  
ges<muleerd	  worden.	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  steunt	  dit	  van	  
harte,	  net	  als	  het	  Cultuurplaiorm	  Ouder-‐Amstel	  en	  wil	  een	  cultuurbeleid	  
s<muleren	  zodat	  er	  duidelijkheid	  komt	  wat	  betre>	  een	  gemeentelijk	  
monumentenbeleid	  waarbij	  het	  authen<eke	  in	  de	  drie	  dorpskernen	  niet	  
verloren	  mag	  gaan.	  Te	  denken	  valt	  aan:	  de	  boerderijen,	  kerken,	  het	  
Weitjespark,	  d’	  Oude	  School	  en	  de	  Old	  Golf	  Course	  in	  Duivendrecht	  maar	  
ook	  de	  Portugees-‐Israëli<sche	  Begraafplaats	  Beth	  Haim,	  het	  museum,	  het	  
karakteris<ek	  dorpse	  en	  de	  voor	  toeristen	  aantrekkelijke	  manifesta<es,	  
maar	  ook	  recrea<e	  wat	  groen	  en	  water	  betre>	  horen	  hierbij.	  	  

De	  Bibliotheken	  zijn	  brandpunten	  van	  ontmoe<ng	  en	  zorgen	  voor	  
charisma	  van	  cultuur	  voor	  jong	  en	  oud.	  Een	  vanzelfsprekende	  
voorziening,	  die	  nodig	  moet	  worden	  aangepast	  aan	  het	  digitale	  <jdperk	  
en	  langer	  hoe	  meer	  in	  de	  behoe>e	  van	  een	  ’huiskamer’	  zal	  voorzien.	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  

7. Werk en Inkomen  
!
Introduceer	  een	  ’werkatelier’	  voor	  mensen	  die	  <jdelijk	  of	  langer	  werkloos	  
zijn,	  maar	  ook	  voor	  jongeren	  die	  nog	  niet	  weten	  welke	  rich<ng	  ze	  op	  
willen	  of	  kunnen.	  Het	  oppakken	  van	  klussen,	  het	  uitwisselen	  van	  
ervaringen,	  begeleiden	  op	  weg	  naar	  een	  ZZP-‐bezigheid,	  kortom	  het	  
s<muleren	  van	  mo<va<e.	  Ook	  kunnen	  hier	  werkzoekenden	  in	  contact	  
gebracht	  worden	  met	  poten<ële	  werkgevers.	  Niet	  alleen	  helpt	  dit	  de	  	  
economie,	  maar	  ook	  het	  sociale	  aspect	  krijgt	  tegelijk	  aandacht.	  Betrokken	  
ondernemers	  in	  deze	  gemeente	  bewijzen	  telkens	  dat	  met	  hun	  sponsoring	  
zoveel	  aan	  moois	  mogelijk	  is	  in	  de	  dorpskernen.	  Het	  is	  daarom	  
vanzelfsprekend	  dat	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  het	  
ondernemersklimaat,	  mits	  groen	  en	  duurzaam,	  steunt.	  

De ’Bieb’ als middelpunt van 
de nieuwe ’Ateliers’. 

Werkatelier Duivendrecht 
AAN ( DE ) SLAG 

Met Uw stem te starten na de 
zomer van 2014 in ’t Dorpshuis 
Duivendrecht.                 

Natuurlijk ’Duivendrechts’ Belang 
gaat het voor u regelen, als u op 
ons stemt. 
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8. Ruimtelijke Ordening, 
milieu en economie 
!
Gelukkig	  worden	  in	  Duivendrecht	  eindelijk	  de	  lang	  beloofde	  scholen	  
gebouwd.	  Het	  Dorpshuis	  is	  een	  belangrijk	  object	  waarbij	  structuurvisie,	  
bestemmingsplan	  en	  omgevingsvergunning	  op	  gespannen	  voet	  met	  
elkaar	  lijken	  te	  staan.	  Vooralsnog	  wordt	  beloofd	  in	  de	  zomer	  van	  2014	  te	  
slopen	  en	  herbouwen.	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  staat	  vooraan	  
om	  dit	  proces	  te	  bewaken,	  net	  als	  wat	  er	  op	  het	  Dorpsplein	  gebeuren	  
gaat.	  Te	  lang	  zijn	  ons	  allerlei	  leuke	  plannetjes	  voorgespiegeld,	  pas	  nog	  
met	  een	  discounter,	  dan	  weer	  niet;	  nu	  weer	  opknapbeurt,	  dan	  weer	  niet.	  
De	  gemeente	  dient	  te	  doen	  wat	  in	  andere	  gemeentes	  gewoon	  gebeurt:	  
een	  aanschrijving	  sturen	  naar	  de	  eigenaar,	  Dorpshart	  Duivendrecht	  BV	  
die	  de	  gebouwen	  zo	  verwaarloost.	  Natuurlijk	  moet	  tegelijker<jd	  ook	  
gehandhaafd	  worden.	  Over	  de	  inrich<ng	  van	  een	  mooi	  en	  gezellig	  
Dorpsplein	  zijn	  de	  inwoners	  het	  allang	  eens.	  De	  uitvoering	  wordt	  op	  de	  
voet	  gevolgd.	  

De	  Nieuwe	  kern:	  bij	  de	  aanpak	  van	  De	  Nieuwe	  Kern	  moet	  het	  
golfcomplex,	  de	  ’Old	  Golf	  Course’	  gespaard	  blijven.	  Bij	  de	  NS,	  de	  
grondeigenaar,	  zal	  deze	  zienswijze	  aangekaart	  worden.	   
Volkstuinders	  op	  loca<e	  zijn	  niet	  alleen	  belanghebbenden	  maar	  
beschikken	  over	  zekere	  rechten.	  Zij	  moeten	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  
worden	  van	  de	  ontwikkelingen	  in	  dIt	  gebied.	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  

!

Na 15 jaar plannen maken 
gaan, mede door de goede 
inbreng van Natuurlijk Belang 
de afgelopen raadsperiode, de 
scholen er eindelijk komen! 
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Afsluitend 
!
Al	  datgene	  wat	  Duivendrecht	  ten	  goede	  komt	  wordt	  scherp	  in	  de	  gaten	  
gehouden	  waarbij	  de	  Belangen	  van	  de	  dorpskernen	  Ouderkerk	  aan	  de	  
Amstel	  en	  De	  Waver	  er	  zeker	  bij	  horen.	  Wij	  in	  Duivendrecht	  weten	  wat	  
het	  is	  als	  de	  bestuurlijke	  aandacht	  onvoldoende	  gericht	  is	  op	  de	  
inwoners.	  De	  desastreuze	  gevolgen	  hebben	  wij	  in	  Duivendrecht	  aan	  den	  
lijve	  ondervonden	  en	  ’een	  tweede	  Duivendrecht’	  in	  de	  twee	  andere	  
kernen	  willen	  wij	  helpen	  voorkomen	  door	  met	  raad	  en	  daad	  ter	  zijde	  te	  
staan.	  	  

Met	  de	  decentralisa<e	  in	  aantocht	  denken	  de	  landelijke	  poli<eke	  
par<jen	  een	  vaste	  grip	  op	  de	  gemeentelijke	  poli<ek	  te	  kunnen	  krijgen.	  
Dat	  betekent	  in	  sommige	  gevallen	  dat	  landsbelang,	  bijvoorbeeld	  de	  zorg,	  
het	  lokale	  belang	  overheerst	  zodat	  uw	  kind,	  uw	  gezinslid	  met	  een	  
beperking	  of	  in	  nood	  verkerende	  ouderen	  niet	  meer	  lokaal	  passende	  
zorg	  kunnen	  krijgen.	  Dit	  is	  waar	  Natuurlijk	  ’Duivendrechts’	  Belang	  van	  
doordrongen	  is	  in	  de	  komende	  raadsperiode.	  

Natuurlijk	  staan	  wij	  open	  voor	  al	  die	  Belangen	  die	  u	  aangaan	  als	  inwoner	  
in	  uw	  wijk,	  in	  uw	  dorpskern	  en	  die	  hier	  onvermoed	  of	  door	  onvoldoende	  
op	  de	  hoogte	  te	  zijn,	  nog	  niet	  genoemd	  worden.	  U	  kunt	  te	  allen	  <jde	  bij	  
ons	  terecht.	  	  

!
Allan	  Blom	  

Duivendrecht,	  februari	  2014	  

!

Ouder-Amstel, wat mooi en 
goed is moet zo blijven, 
inclusief passende zorg op 
maat!

www.natuurlijkbelang.nl     !


