Stichting Dorpsraad Driemond

Ten geleide
In 1966 is het grondgebied van de Gemeente Weesperkarspel geannexeerd door de Gemeente
Amsterdam. Als gevolg hiervan, is een formeel adviesorgaan voor Driemond opgericht; de Dorpsraad
Driemond. Bij raadsbesluit van het Stadsdeel Zuidoost is aan de Dorpsraad Driemond het recht van
gekwalificeerd advies over zaken die Driemond betreffen toegekend.
De Dorpsraad Driemond heeft als missie de leefbaarheid van en sociale cohesie tussen de inwoners
te bevorderen, op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van bewoners, verenigingen en
bedrijven en het enthousiasmeren en ondersteunen van burgerparticipatie. Naast het bestuur en het
kantoor in het MatchZo gebouw bestaat de Dorpsraad uit de volgende bewonerswerkgroepen: Groot
Onderhoud, Verkeer en bereikbaarheid, Weesp-Driemond-Amsterdam, en Groenvoorziening. De
laatste twee werkgroepen zijn in 2019 opgericht. Van alle werkgroepen is een activiteitenverslag
toegevoegd als bijlage.
De bestuurlijke beweging rondom Driemond (o.a. Gemeente Amsterdam, Gemeente Diemen,
Gemeente Weesp, Gemeente de Ronde Venen, Provincie NH, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en
Groengebied Amstelland ) vraagt om nauwe afstemming en belangenbehartiging. Door de
geografische ligging maken Driemonders van oudsher grotendeels gebruik van vele voorzieningen in
Weesp.
Het gebrekkige openbaar vervoer en de beperkte zorgverlening aan Driemond blijven belangrijke
speerpunten op de agenda van de Dorpsraad.
De Driemondse samenleving kenmerkt zich door een actieve betrokkenheid en een rijk
verenigingsleven. Ook in 2020 zijn verschillende signalen vanuit de verenigingen dat er een grote
behoefte leeft aan organisatorische en bestuurlijke ondersteuning.
Het verzamelgebouw MatchZo is de ontmoetingsplek voor bewoners, verenigingen en biedt
huisvesting aan de schoolgym, naschoolse opvang en de Dorpsraad en het dorpshuis waarin onder
ander de bibliotheek is gevestigd. Ook biedt de Dorpsraad sinds begin 2020 plaats aan een PostNL
pakketpunt/ Postagentschap dat in een grote behoefte voorziet.
De Dorpsraad ondersteunt waar mogelijk MatchZo en zet in op intensievere samenwerking tussen de
verenigingen, mede om zo de vitaliteit en sociale cohesie van alle generaties in het dorp te
bevorderen en in stand te houden. Ook in 2020 heeft de Dorpsraad contact onderhouden met de
diverse verenigingen om problemen te inventariseren en te onderzoeken met welk advies de
Dorpsraad ondersteuning kan bieden.
Ook in coronajaar 2020 hebben de bewoners van Driemond een ruimhartige bijdrage geleverd aan
het Dorpsfonds. Het bedrag van € 2.783,- is besteed aan diverse Driemondse tradities en publicatie
van de Dorpskrant. Daarnaast ontplooien bewoners rondom de Dorpsraad initiatieven ter
bevordering van de zelfredzaamheid, integratie en participatie. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn
het wekelijkse 1-euro ontbijt, de breiclub, periodieke buurt-eet-evenementen. Deze activiteiten
halen mensen – met name de oudere dorpsbewoners – uit hun isolement en verhogen het algemene
welzijn.
Het spreekt dat sinds de intrede van het covic-19-virus de gemeenschappelijke activiteiten zijn
aangepast, ingeperkt of stilgelegd naar gelang de aangepaste regelgeving dat noodzakelijk maakte.
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Mede met het oog op de samenstelling van de Driemondse gemeenschap blijft de dorpskrant een
belangrijk medium om met elkaar in gesprek te blijven en aan informatievoorziening te doen. De
krant heeft zich de laatste twee jaar verder ontwikkeld tot een volwaardige en goed gelezen
informatiebron voor heel Driemond.
Het dagelijks bestuur van de dorpsraad Driemond heeft samen met de financieel-office manager van
de Dorpsraad ( 20 uur per week) bovenstaande zaken met enthousiasme en ambitie opgepakt,
uitgevoerd en ondersteund. Ook in 2020 heeft de Dorpsraad weer een structurele bijdrage geleverd
aan een prettig en leefbaar Driemond binnen Amsterdam.
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