Jaaroverzicht Duivendrecht 2021
Het nieuwe jaar start in januari met een door vuurwerk ontplofte zoutbak in Parnassiaveld.
Op maar liefst 10 postcodes in Duivendrecht is er prijs in de Postcodeloterij (PCL). Het
informatieblad ‘De Week van Co’ gaat digitaal (via Coherente). Twee Waarderingsspelden
worden uitgereikt en het dorp gaat op meerdere plekken op de schop (w.o. Rijksstraatweg).
De aankondiging van een nieuw woningcomplex van 416 woningen (HJE. Wenckebachweg).
De OBA gaat weer open en in Duivendrecht de 7e plek met AED (zie DorpDuivendrecht.nl).
De vergunning voor de lokale zender JammFM wordt door de raad een periode verlengd.
Woningen in de verkoop: 7. Hoogste prijs: € 775.000; laagste € 300.000 en gem.: € 435.000.
In februari start de cursus ‘Taal voor Thuis’ en zichtbaar zijn voorbereidingen op de Tweede
Kamerverkiezingen in maart. Op de heuvels en op de bevroren grachten ijs- en sneeuwpret.
Vijf postcodes hebben prijs in de PCL. Bewoners van de huurappartementen in Zonnehof
krijgen geen gemeentelijke berichten via het Weekblad voor Ouder-Amstel (NeeNee sticker).
En een wedstrijd wie maakt de mooiste foto in het kader van de Liefde in Duivendrecht.
Woningen in de verkoop: 23. Hoogste prijs: € 569.000; laagste € 260.000; gem.: € 401.000.
De 70+ ers kunnen begin maart al stemmen per post. Later zijn de Kleine Kerk, CTO-kantine
en het Dorpshuis stemlokaal. Zes postcodeprijzen in de PCL. Er start een Klankbordgroep
voor plan Rijksstraatweg 125. Duivendrecht doet mee aan de Landelijke Opschoondag. Er
volgt een pauze voor de Entrada ontwikkeling. Dorpsbewoonster Sylvana Simons wordt in de
Tweede Kamer gekozen, D’66 is winnaar in het dorp, Mark Rutte krijgt de meeste stemmen.
De GGD komt met een lokale unit voor testen en ‘De Week van Co’ bestaat exact 1 jaar.
Woningen in de verkoop: 12. Hoogste prijs: € 699.000; laagste € 260.000; gem.: € 399.000.
In april start een petitie tegen Diftar en tevens wordt een enquête over Sport in Duivendrecht
voorgelegd. Het dorp is sportief met de Amstel Lentetoer Fietstocht. Vaccinatie tegen Covid
is in de huisartsenpraktijk. Met Koningsdag vlagt Duivendrecht met meer dan 100 vlaggen.
Clubs starten de actie: ‘Blijf lid van je club’. Twee dorpsbewoners krijgen een koninklijk lintje.
Op drie postcodes in Duivendrecht is er prijs. Boeken ruilen (naast OBA) kan op 8 plekken.
Woningen in de verkoop: 14. Hoogste prijs: € 699.000; laagste € 290.000; gem.: € 403.000.
De nieuwe gemeentegids komt in mei. Ook nieuw is de Ambulancedienst. Wederom een
aangepaste Dodenherdenking. Op straat verschijnen gedichtjes. Maart liefst prijs voor 10
postcodes. In de wijk hangen Vleermuizenkastjes. CTO’70 volleybal biedt peutersporten.
Woningen in de verkoop: 14. Hoogste prijs: € 650.000; laagste € 290.000; gem.: € 418.500.
De Spacebuzz staat in juni bij de basisscholen, waar ook verkeersexamen wordt afgelegd.
De Lunaweg doet mee aan de Nationale Balkondansdag, de jeugd heeft zwemplezier bij de
Duivendrechtsekade. De straten kleuren oranje met de EK en 8 postcodes hebben een prijs.
DJ Ferry Maat komt in de ether via JammFM en een nieuwe huismeester bij Eigen Haard.
Woningen in de verkoop: 9. Hoogste prijs: € 650.000; laagste € 260.000; gem.: € 422.000.
Noot bij het aanbod: in de verkoop is ‘d Oude School, deze wordt vanaf de prijs verkocht.

In de zomermaand juli 8 prijzen in de PCL en een nieuw grasveld voor CTO’70. Op het plein
voor de club een kennismakingstoernooi van Jeu de Boules. Vlinders op de Rijksstraatweg.
Woningen in de verkoop: 7. Hoogste prijs: € 499.000; laagste € 300.000; gem.: € 343.000.
Duivendrecht vlagt weer, nu tijdens de Pride Day in augustus. Twee postcodes in de prijzen
(PCL) en minder prijs bij een inbraak in de Urbanuskerk. Op zaterdag loempia’s te koop op
het Dorpsplein en sportfoto’s aan de wand richting het nieuwe sportpark bij de tuinhuisjes.
Woningen in de verkoop: 8. Hoogste prijs: € 690.000; laagste € 325.000; gem.: € 393.000.
De Plus gaat verbouwen in september en wederom prijs voor twee postcodes (PCL). Open
Monumentendag met fietstocht wordt georganiseerd door de st. Oud-Duivendrecht. Er is een
nieuw Sinterklaas comité. Een buurtfeest in Zonnehofgebied en je bent ‘Welkom op de club’.
Woningen in de verkoop: 11. Hoogste prijs: € 1150.000; laagste € 300.000; gem.: € 545.000.

De jeugd kan weer turnen in het Dorpshuis en in oktober loopt de marathon van Amsterdam
door Duivendrecht. Zes prijzen op postcodes (PCL). Er wordt gecollecteerd voor Sinterklaas.
Woningen in de verkoop: 11. Hoogste prijs: € 1150.000; laagste € 300.000; gem.: € 605.000.
Per 1 november start de Diftar proef (vuilstorten met een pasje). ‘Oud’ Duivendrecht staat in
de rij voor de griepprik en ‘Jong’ Duivendrecht staat in de rij bij de intocht van Sinterklaas. Op
acht postcodes is er prijs en het gele speeltoestel in het Venserpark gaat aan de ketting.
Volop discussie in de raad over De Nieuwe Kern en Gerrit Faber exposeert in het Dorpshuis.
Plus Wagner keert € 12.500 aan (sport)clubs. De kerstboom verschijnt op het Dorpsplein.
Woningen in de verkoop: 11. Hoogste prijs: € 1150.000; laagste € 300.000; gem.: € 615.000.
Boeiende verhalen van de stichting Oud-Duivendrecht over de historie van Duivendrecht in
het Weekblad in december. Een petitie tegen Diftar met ruim 2000 handtekening wordt
aangeboden op het gemeentehuis. Op twee postcodes prijs (PCL), in totaal dit jaar (2021) 70
prijzen op een postcode in Duivendrecht. De Rijksstraatweg gaat in reconstructie/onderhoud.
Ook Parnassiaveld is in onderhoud, van een aantal flats is het voorportaal (met brievenbus)
vernieuwd. Filmopnames bij het Dorpshuis en JammFM (104.9FM) organiseert de jaarlijkse
‘Jammin One Hundred’ (30 december). Het radiostation sluit 2021 af met de Oliebollenshow.
Het Weekblad meldt een verhoging van de lasten en op P-Bus komen 540 starterswoningen.
Woningen in de verkoop: 12. Hoogste prijs: € 700.000; laagste € 265.000; gem.: € 449.000.
DorpDuivendrecht.nl was er dit jaar bijna dagelijks met een bericht uit het dorp. Verwachting
is dat de frequentie van berichtgeving in 2022 wat lager zal zijn. Maar het blijft een digitaal
platform voor de bewoners die een overzicht zoeken van wat er te doen is in Duivendrecht.
De redactie van DorpDuivendrecht.nl wenst u veel gezondheid in het nieuwe jaar 2022.
Uiteraard altijd welkom voor een bezoek op het platform: www.DorpDuivendrecht.nl

