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25.519

is het aantal telefonische contacten
dat de gemeente met burgers heeft.
Een vierde deel daarvan wordt direct
afgehandeld. In de overige gevallen
wordt doorverbonden of een terugbel- of vervolgafspraak gemaakt.

8,2

is het cijfer dat de gemeente krijgt
voor gastvrijheid in de Benchmark
onder 81 gemeenten.

Het verhaal achter een bijzondere
penning.
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Interlink-groep

Gemeenten groeien en ontwikkelen zich door een samenspel van verschillende zaken. Zoals identiteit. Interactie tussen bestuur, inwoners
en bedrijven. Maar ook door iconen die de gemeente karakter geven.
Door innovatieve vondsten die de stad ‘meenemen’ naar de toekomst.
En door de rol van ‘ik-figuren‘, ofwel de mensen die samen de gemeente maken, alle Papendrechters dus. Al die ‘i-tjes’ – van identiteit,
interactie, iconen, innovatie en ik – komen bij elkaar in iPapendrecht.
“Papendrecht zit in een nieuwe fase:
van groei in kwantiteit, naar groei
in kwaliteit”, stelt burgemeester De
Bruin. “Dat is bijvoorbeeld al te zien
bij moderne varianten van winkelcentrum De Meent, theater De Willem en het nieuwe hotel. We zien het
ook in een wijk als de Oostpolder:
niet de zoveelste vinexlocatie, maar
een prachtige, bijzondere wijk. Omringd door een groene omgeving die
herinnert aan de polder van weleer
en in het hart een woonvorm herbergt waar bewoners met een vorm
van autisme een veilige haven vinden. Dat zijn allemaal vormen van
kwaliteitsinjecties en innovaties.”

Iconen
“We mogen best trots zijn op deze
nieuwigheden, zoals we dat ook
mogen zijn op iconen die bijdragen - ik zou bijna zeggen het fundament zijn - van onze identiteit.
Daarbij denk ik naast het nieuwe
hart van Papendrecht aan allerlei
voorzieningen voor sport, cultuur
en recreatie, zoals sportvelden, het
denksportcentrum en de beeldenboulevard aan het Merwehoofd.
Nog zo’n icoon is onderwijs. Papendrecht is misschien wel dé onderwijsgemeente van Nederland
(zie elders op deze pagina). Maar
ik denk ook aan de ligging aan

het drierivierenpunt.
Dit droeg en draagt bij aan de
ontwikkeling van bedrijvigheid op
en om het water en biedt kansen
voor nieuwe ontwikkelingen zoals
op het gebied van vliegtuigbouw,
ook een icoon. Vliegtuigbouw en
Papendrecht gaan al lang samen.
Vliegtuigfabriek Aviolanda startte
in 1927 in de gemeente en werd
in 1967 overgenomen door Fokker.
Dat ging in 1996 op in Stork, maar
opereert vanaf 2010 weer onder de
naam Fokker. In 2011 maakte het
bedrijf bekend dat het hoofdkantoor in Papendrecht komt.
Interactie
“Papendrecht staat bij wijze van
spreken gelijk aan ‘interactie’. Inwoners maken gebruik van hun
recht op inspraak en meespraak en
geven niet alleen hun mening in
de vorm van klachten en opmerkingen. Ze denken ook graag mee
in constructieve zin, bijvoorbeeld
door suggesties te doen bij herinrichting van parken. Papendrechters laten ook zien wat vrijwilligerswerk en belangeloze inzet voor
anderen ècht betekent. Kijk maar
naar de inzet van Zappers, buurtbemiddelaars en deelnemers aan
Burgernet. En kijk naar de jaarlijkse
vrijwilligersdag NLDoet. Met 650
deelnemers in het afgelopen jaar
kunnen we spreken van een opkomst waarvan andere gemeenten
alleen maar kunnen dromen.”

Dromen
Burgemeester
De Bruin: “Ik wil maar
zeggen dromen kunnen onze
toekomst vorm geven. Kijk bijvoorbeeld naar Steve Jobs en hoe droom
en werkelijkheid samen kwamen. In
zijn droom stonden mens en eenvoud centraal. Zonder die dromen
was Apple nooit zo ver gekomen
als het nu is. Aan alle ontwikkelingen gaan dromen vooraf. De Papendrechters die de eerste spaden
ruim duizend jaar geleden hier in
de grond staken, ontketenden een
vonkje dat eeuwen lang het vuurtje
van dromen en vernieuwen gaande hield. Meer en meer realiseer
ik me hoe bijzonder het is dat we
zijn gegroeid tot een plek waar we
comfortabel, veilig en met plezier
leven. Dat is geen toeval. En dat is
waar Papendrecht met het oog op
de toekomst naar toe wil: hardop
dromen om ideeën op te doen voor
onze toekomst en die met de benodigde inspanning, inzet en vasthoudendheid te realiseren.”

Papendrecht misschien wel
beste onderwijsgemeente Nederland

LED-verlichting
in Papendrecht

Christelijke
Scholengemeenschap De Lage Waard kwam
uit het jaarlijkse onderzoek van
Elsevier opnieuw naar voren als
beste school van Nederland. De
school staat daarmee voor het
vierde jaar op rij bij de winnaars met de havo- en de vwoafdeling, onder meer door het
lage aantal zittenblijvers en de
hoge eindexamencijfers. Volgens directeur Kroos blijft goed
onderwijs in Papendrecht niet
beperkt tot zijn eigen school
alleen.

Winkelcentrum
Wilgendonk
heeft primeur van eerste LEDverlichting in Papendrecht. Deze
vorm is veel duurzamer dan
traditionele verlichting en sluit
aan op het gemeentelijk beleid.

“Het is een schatting”, stelt Kroos,
“maar wanneer je voor alle gemeenten in de lijst van Elsevier
onderscheid maakt naar aantal
inwoners, aantal leerlingen in het
voortgezet onderwijs en de waarderingen per onderwijs-soort, zou
het me niet verbazen als Papendrecht de hoogste score heeft.”
“Dat de beste school van Nederland in Papendrecht gevestigd is, is
voor een deel toeval. Papendrecht
ligt aan de rand van de Randstad
en dat speelt volgens ons een rol.
De omgeving en de achterban zien

we als gericht op ‘aanpakken’ en
‘no nonsens’. Papendrecht als gemeente heeft de voordelen van
een kleine stad (voorzieningen)
en de charmes van een groot dorp
(kleinschalig). Dat helpt bij succes.
En in zo’n omgeving willen docenten ook graag werken; dat helpt
bij vacatures. Met het oog op de
toekomst hoop ik dat we hier nog
lang goede scholen hebben, met
betrokken mensen in en om de
klas die zich niet gek laten maken
door modegrillen, maar wél een
open oog hebben voor de wereld
buiten het leslokaal.”

Duurzaamheid is één van de
speerpunten in het coalitieakkoord
van het Papendrechtse college.
LED-verlichting gaat niet alleen
langer mee, maar verbruikt ook
minder energie. Winkelcentrum
Wilgendonk heeft als eerste in
Papendrecht LED-verlichting, een
ronde schijf met aan de onderzijde
zeventien LED-lampjes.

2x meer informatie door QR-codes
Dit burgerjaarverslag 2011 “iPapendrecht” bevat bijna twee keer zo veel
informatie in vergelijking met voorgaande jaren. Dit komt door het gebruik van QR-codes door het gehele
jaarverslag.
QR-codes zijn te vergelijken met
streepjescodes met het verschil dat

de streepjes blokjes zijn. QR staat
voor quick response. Met een speciaal programmaatje op de telefoon of
ipad is de code te lezen. De informatie die de code ontsluit kan van alles
zijn: links naar websites, locatiegegevens, foto’s, contactgegevens of
teksten. Hiernaast vindt u het eerste
voorbeeld.

Scan de code en u krijgt toegang tot
alle voorgaande burgerjaarverslagen.

Programmaatjes (apps) om QR-codes
te lezen:
Voor Blackberry:
QR Code scanner pro (gratis)
Voor iPhone:
QR reader (gratis)
Voor iPad:
Qrafter QR code reader and generator (gratis)

IN PAPENDRECHT
Evenementenladder
Tijdens het jaarlijkse Sportgala werden in februari Papendrechtse sporters in het zonnetje gezet. Atleet Roy Hoornweg
werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar 2010. De talentenprijs ging naar handbalster Ailly Luciano, Drechtstreek 1
werd sportploeg van het jaar, korfballer Leon Simons kreeg
de oeuvreprijs, de jongens C-juniorenwedstrijdploeg van
atletiekvereniging ontvingen het predikaat ‘meest getalenteerde sportploeg’.

Gemeente en Fokker
bouwen aan toekomst
ge industrie, duurzame arbeidsplaatsen, een impuls voor de
regionale werkgelegenheid, een
internationaal hoofdkantoor op
een prachtige plek en een mooie
groene invulling van Slobbengors
voor recreatie en sport worden
mogelijk door deze samenwerking en dit raadsbesluit.”

In februari werkten 125 Papendrechters zich tijdens spinning-evenement Sporten voor Sophia in Rotterdam in het
zweet om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis.
In totaal werd tijdens het evenement dit jaar 340.000 euro
opgehaald, een bedrag dat het ziekenhuis gebruikt voor onderzoek naar een zeldzame nierziekte onder kinderen.
Meer dan 650 inwoners zetten zich in maart tijdens NL Doet
onder een stralend zonnetje in voor hun medemens, dier en
natuur. Papendrecht deed voor de zesde keer mee met de
landelijke vrijwilligersdag. In een grote tent op de Markt waren verschillende optredens te zien. Vrijwilligers zetten zich
onder meer in tijdens de scootmobieltocht en voor verzorgingshuis De Markt, de Gerbrandyresidence, De Waalburcht,
De Wieken, Vluchtelingenwerk en voor park Noordhoekse
Wiel.
In april zagen vele Papendrechtse supporters in Ahoy in Rotterdam de A-jeugd van PKC kampioen zaalkorfbal worden
door een zege van 22-14 in de finale tegen Fortuna. Het
eerste team van PKC speelde (’s avonds) eveneens de finale,
daarin was TOP met 20-19 te sterk.
De jaarlijkse Lenteloop van AV Passaat werd dit jaar gewonnen door Moris Mosima uit Kenia. Hij legde in mei de wedstrijd over 15 kilometer af in 48:46 minuten. Snelste dame
was Anjolie Engels-Wisse met 56:58 minuten. Voorafgaand
aan de wedstrijd liepen 800 kinderen afstanden die varieerden van 400 meter voor de groepen 1 en 2 tot 2500 meter
voor middelbare scholieren. Onder de 300 lopers van de 7,5
km waren ook dit jaar weer zo’n honderd atleten die meededen aan het loopgroepproject van de Passaat.
Hoewel het weer niet echt meewerkte, maakten bewoners,
verenigingen, ondernemers en enthousiaste vrijwilligers
eind mei ook de derde editie van het Vijverparkfeest tot een
gezellige happening. Het park was de hele dag een feestpark
met veel actie. Van knutselen en spelletjes spelen tot sporten, muziek en dansen.
De 11-de editie van Powerpark trok in juni de hele dag en
avond kinderen, jongeren, ouders en grootouders naar het
Vondelpark. Zij zagen onder meer activiteiten en demonstraties van vv Papendrecht, Sportcentrum Physique, Gymnastiekvereniging Olympia, AV Passaat, Taekwon-do-club
Papendrecht, Speelotheek Papendrecht, NKBV Rivierenland,
Huiswerkinstituut Samen Leren Papendrecht, Flamenco
dansschool, Speeltuinvereniging De Wip-Wap en Volleybalvereniging Flits. ’s Avonds waren er optredens van Kelvin,
Ramana, Kleine Viezerik en DJ Irwan.
Eind juni draaide bij PRC tijdens de Ruiterdagen alles twee
dagen om paarden. Beide dagen werden dressuurwedstrijden gereden, er was een voltige-show (turnen op een bewegend paard) en natuurlijk de kür op muziek.
Maaike Polspoel won in september de Papendrechtse etappe
van de Holland Ladies Tour. Deze meerdaagse wedstrijd met in de vierde etappe start en finish in Papendrecht – had
een deelnemersveld met wielrensters uit onder meer Italië
(met de wereldkampioene Giorgia Bronzini), Australië en
Canada. Natuurlijk behoorde ook Marianne Vos tot het deelnemersveld. Zij won de sprint van het peloton en behaalde
ook de eindzege van de Ladies Tour.
Rond Kerstmis concentreerden zich op de Markt verschillende activiteiten. De tweedaagse Kerstmarkt bood onder meer
kersthuisjes vol kerstcadeautjes, vuurkorven, straattheater
in Dickenssfeer, een levende kerststal, een muziekpodium
vol talent en kerstknutselen. Tijdens de markt en de voorgaande anderhalve week konden schaatsers zich uitleven op
de overdekte baan op de Markt.
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In december stemde de gemeenteraad in met een samenwerkingsovereenkomst tussen Fokker en de gemeente. Dit besluit maakt realisering mogelijk van een high-tech fabriek en het internationale
hoofdkantoor van Fokker in Papendrecht.

Fokker is blij met een nieuw representatief hoofdkantoor op de
unieke locatie bij het drierivierenpunt. “Wij hebben in de gemeente Papendrecht een uitstekende
partner die constructief heeft
meegedacht met onze plannen”,
zegt Steven Soederhuizen, vice
president operations Fokker Aerostructures. “Voor ons is dit een
schoolvoorbeeld van succesvolle
publiek private samenwerking.
Al sinds 1927 vindt in Papendrecht vliegtuigbouw plaats, wij
zijn er trots op dat deze historische band met Papendrecht in de
toekomst voort te zetten.”

De raad nam in het integrale
ontwikkelingsplan Slobbengors
plannen op voor inrichting van
het Slobbengors als groen gebied
met toeristische en recreatieve
mogelijkheden. Omwonenden en
belanghebbende organisaties –
zoals de verenigingen vv Papendrecht, de Papendrechtse Tennis-

club, Postduivenvereniging De
Reisduif en TaeKwon-Do-club
Papendrecht in het gebied –
worden hierbij betrokken.

Eerste
oplaadpunten
voor elektrische
auto’s

Een huwelijkspenning
met historie

Het college van burgemeester en
wethouders is blij met de samenwerking: “Gemeente en Fokker
zijn beide winnaars: hoogwaardi-

Primeur: Papendrecht heeft
sinds 2011 twee oplaadpunten
voor elektrische auto’s.
De primeur ging naar Van Wijngaarden Elektrotechniek. Het bedrijf vertegenwoordigt EV-Box,
een Nederlandse fabrikant van
oplaadstations voor elektrische
auto’s. Elektrisch vervoer is in
opkomst. Het is milieuvriendelijker en veroorzaakt minder
geluidsoverlast. Doordat prijzen
voor elektrische motoren dalen,
komen er meer elektrische auto’s.
Hierdoor neemt de vraag naar
elektrische oplaadstations toe.
Ook Vorm Bouw B.V. heeft inmiddels een e-oplaadpaal bij
haar vestiging aan de Veerweg.
Het bedrijf streeft reductie van
energieverbruik na en neemt
maatregelen om dit te bereiken.
Met deze oplaadpaal maakt Vorm
Bouw het voor relaties en medewerkers mogelijk duurzame energie te “tappen”.

De vitrine met historische voorwerpen is verrijkt met een prachtig
object: een huwelijkspenning van een lid uit het geslacht Hoynck
van Papendrecht.
De penning in kwestie is uitgegeven ter ere van het vijftigjarige
huwelijk van Mr Antony Hoynck
van Papendrecht en Paulina Loeff
Heshusius op 23 oktober 1835.
Inwoner De Haan verwierf de
penning op een veiling en schonk
hem in 2009 aan de gemeente.
Aan de voorkant zijn de familiewapens van beide families zichtbaar: links dat van de familie Hoycnk van Papendrecht en rechts
dat van de familie Heshusius.
Antony Hoynck van Papendrecht
was advocaat, geboren in Heus-

den. Zijn grootvader Tieleman
was een zoon van Johan Hoynck
van Papendrecht, heer van Papendrecht. Het wapen van de
familie Hoynck van Papendrecht
is een combinatie van de wapens
van de families Hoynck en Oem.
Vele jaren waren de heren van
Papendrecht afkomstig uit deze
families. De familie Hoynck wijzigde daarom de eigen naam in
Hoynck van Papendrecht. In 2011
kreeg de penning een plek in de
vitrine in de ontvangstruimte van
Papendrechts gemeentehuis.

IN PAPENDRECHT
Zes nieuwe Leden en één Ridder in
de Orde van Oranje Nassau

De ochtend voor Koninginnedag kregen vijf Papendrechters een Koninklijke Onderscheiding opgespeld voor hun inzet voor de maatschappij. Eénmaal ging het om een benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau, vijf maal om benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
J. Baart werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
voor zijn activiteiten als amateurhistoricus. J. van Blijderveen

werd gedecoreerd vanwege zijn
werk voor verschillende koren
en werkzaamheden als koster
en vrijwilliger voor de Bethle-

hemkerk. Mw. E. Driesse-Opmeer
ontving de onderscheiding voor
vrijwillige bestuurlijke activiteiten die zij verricht voor het Nederlandse Rode Kruis en zorgcentra in Papendrecht. Mw. A. de
Jong- Bruintjes werd onderscheiden vanwege haar vrijwillige inzet voor de afdeling Papendrecht
van het Rode Kruis.
Mw. M. Rietveld-de Kluijver ontving de Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet in het kerkelijk leven. J. ’t Jong kreeg het
lintje opgespeld voor zijn inzet bij
(bestuurlijke) activiteiten op het
gebied van onderwijs, kerkelijk
leven en cultuur. Daarnaast werd
in mei G. Krijgsman benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau
als waardering voor zijn bestuurlijke activiteiten op het terrein
van sport, bankwezen, behartiging van ondernemersbelangen
en welzijn.

Radio en televisie in en over Papendrecht
Met de start van RTV Papendrecht beschikt Papendrecht na 2,5 jaar
sinds juni weer over een lokale omroep.
Twee jaar lang werkte een groep
vrijwilligers aan technische voorzieningen, realisering van studio’s
in de voormalige school aan de
Schoorweg en andere zaken om
de eerste uitzendingen mogelijk
te maken. De omroep bedient
Papendrecht met radio, website,
kabelkrant en naar verwachting

vanaf de tweede helft van 2012
met televisie-uitzendingen op
het gebied van nieuws, cultuur
en educatie.
Bij de officiële start in juni sprak
burgemeester De Bruin zijn vertrouwen in de omroep uit: ‘Ik
ben er van overtuigd dat deze
omroep in een behoefte voorziet

en een waardevolle aanvulling is
op de bestaande media. De RTVmedewerkers hebben de afgelopen periode aangetoond over een
flinke dosis doorzettingsvermogen en enthousiasme te beschikken. Als dit illustratief is voor de
werklust en resultaten die ons de
komende jaren te wachten staan,
dan wordt Papendrecht verrijkt
met een veelbelovende radio- en
televisie-organisatie.’

Marktmeester geeft centrum
nieuw gezicht
September werd met confetti en
“abseilen” vanaf de nieuwe flat
De Marktmeester een volgende
stap in herontwikkeling van het
centrum gevierd. Ook wethouder
Korteland en Inwoners waagden
zich aan een vlucht vanaf het dak.
De Marktmeester bestaat uit 8
woonlagen met 37 appartementen en vormt met de tegenover
gelegen woontoren de nieuwe
toegang tot winkelcentrum de
Meent. Bestaande appartementen
naast de Markmeester zijn grondig
gerenoveerd. Dat geldt ook voor
de winkelruimte, die nu plaats
biedt aan winkels, een restaurant
en een kapsalon. De Marktmeester
dankt zijn naam aan het beroep
dat al vanaf de zeventiende eeuw
is verbonden aan ordehandhaving
op Hollandse markten.

Personenladder
Na een lange carrière nam meester Mario Borghouts in
januari afscheid van het onderwijs. Hij kwam in 1972
naar Papendrecht en gaf achtereenvolgens les op de Comeniusschool, de Rembrandtschool, de Viermaster en ten
slotte op de Knotwilg.
Onderneemster Marga Rietveld moest in mei slechts
drie collega’s voor laten gaan bij de landelijke verkiezing
‘Onderneemster van het Jaar’. Rietveld geeft met haar
Echopraktijk de Nationale Echobon uit. Via internet kon
publiek stemmen op één van de vijftig genomineerde
onderneemsters. Op Rietveld werden in totaal 26.000
stemmen uitgebracht (8% van het aantal uitgebrachte
stemmen, tegen 20% voor winnares Gervaise Coebergh).
Brouwer Geert-Jan Verschoor startte in juni op het terrein van de Landwinkel met Brouwerij de Heerlijkheid.
Hij presenteerde drie authentieke Papendrechtse bieren:
Dijkbier, Boezembier en Steegtbier.
Na 26 jaar nam het brandweerkorps van Papendrecht in
juni afscheid van Frans van der Veere. Hij startte als vrijwilliger en was uiteindelijk plaatsvervangend commandant/hoofd materieel logistiek. Van der Veere stapte over
naar de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
De bibliotheek vierde in juli het veertigjarig jubileum van
medewerkster Dorien Walker. Na haar opleiding tot bibliothecaresse werd ze leidinggevende in de bibliotheek
van Papendrecht. Walker is nog steeds enthousiast over
haar werk. Veel klanten maakten van de gelegenheid gebruik haar te feliciteren.
Meester Jan Moerman nam in augustus afscheid van de
Oranje-Nassauschool. Moerman werkte veertig jaar als
groepsleerkracht in Papendrecht, eerst op de Ireneschool,
later op de Koningin Wilhelminaschool, die na een fusie
doorging als Oranje-Nassauschool.
Telefoniste/receptioniste Christina van de Griend van
Sonneveld behoort tot de top tien in haar vakgebied.
Daarom was zij een van de vijftig genomineerden uit 300
aanmeldingen voor de titel ‘telefoniste van het jaar’. Door
goede prestaties tijdens verschillende mystery calls en
visits behaalde Van de Griend haar klassering in de top
tien. Winnares werd uiteindelijk Marjolein Dubbeldam, zo
werd in oktober bekendgemaakt.
Papendrechters toonden zich schrijflustig in 2011. Dat resulteerde in verschillende boeken. Zo vertelt Marja Meijers in ‘Levensadem’ uit het gezichtspunt van een ongeboren baby in de buik van zijn moeder over zijn geest en
ziel. Psycholoog Matthijs Goedegebuure bundelde in zijn
boek ‘Ademruimte’ een verzameling artikelen die eerder
op weblogs, websites, mails en tijdens cursussen verschenen. Professor aan de TU Delft dr. Marc J. de Vries publiceerde ‘God vinden. In gesprek met zoekers’. Het boek
gaat over zoektochten naar God, goden of ‘iets hogers’,
via verschillende wegen, bijvoorbeeld door de natuur of
geschiedenis te bestuderen, aan de hand van religies of
via menselijk redeneren.
Tot sportvrouw van het jaar 2011 werd tijdens het sportgala begin 2012 Ailly Luciano uitgeroepen. De handbalster stapte in augustus 2011 over van de Nederlandse
eredivisionist Quintus naar de Franse landskampioen
Metz. Vanwege zijn prestaties bij PKC/Hagero en het
nationale team werd Laurens Leeuwenhoek gekozen tot
sportman van het jaar.
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BESTUUR, SAMENLEVING & INTERACTIE

Nieuw Wmo-plan vanuit
de huiskamer

Wijkbezoek Oostpolder
en De Kooy

Huiskamergesprekken
zorgen
voor input en inzichten voor
nieuw Wmo-beleidsplan.

Het voltallige college kwam op uitnodiging van het vernieuwde
wijkplatform Oostpolder-De Kooy op bezoek om per fiets een kijkje
in de wijken te nemen.

De gemeente moet iedere vier
jaar een nieuw Wmo-beleidsplan
maken. Wmo staat voor wet
maatschappelijke ondersteuning.
Deze is er voor iedereen die niet
zelfstandig kan (blijven) wonen of
deelnemen aan de samenleving;
geen contacten met buren, vrien-

den en familie kan onderhouden.
Ondersteuning door de gemeente
loopt uiteen van collectief vervoer
tot hulp bij het vormen van sociale netwerken; van verslavingszorg
tot en met maaltijddiensten. Voor
input van het nieuwe beleidsplan
overlegt de gemeente in samenwerking met de Wmo Adviesraad
met inwoners tijdens ‘huiskamergesprekken’. Deze vinden plaats in
kleine groepen bij verschillende

maatschappelijke
organisaties.
De sfeer is informeel. Gesprekken hebben al plaatsgevonden bij
het ‘Bij Bosshardt’-huis van het
Leger des Heils, Stichting Welzijn
Ouderen Papendrecht, Gemiva,
Rivas en Yulius. Wethouder Herman Nieuwstraten en de Wmo
Adviesraad zijn enthousiast over
de verworven inzichten die worden verwerkt in het nieuwe Wmobeleidsplan.

Weer of geen weer, een flinke regenbui dreigde roet in het eten te
gooien, Aad Westerbeke, voorzitter van het wijkplatform, leidde
het college door de wijken De
Kooy en Oostpolder. Burgemeester
De Bruin: “Wij als college zijn enthousiast over deze bezoeken. Of
het nu klachten of goede ideeën
zijn, in beide gevallen is het goed

om ze te horen van bewoners. Zo
werden we tijdens dit wijkbezoek
aangesproken door bewoners
die onveilige verkeerssituaties en
overlast in de wijk met ons wilden
delen.”
De fietstocht eindigde bij tennisvereniging TOP, waar de vernieuwde accommodatie werd bewonderd.

Vijf gevallen van
discriminatie
In 2011 registreerde RADAR vijf discriminatievoorvallen in Papendrecht. Een jaar eerder ging het om zeven gevallen.

Waaraan stoort Papendrecht zich?
Ergernissen. Ze lijken soms onlosmakelijk verbonden met gemeenten. Wat zijn ze? Wat doet de gemeente eraan?
Het meldpunt van de gemeente
geeft goed inzicht in de ergernissen die Papendrechters ervaren.
De top 3 bestaat uit geluidsoverlast buren (34 %), honden (31 %)
en afval (28 %). De drie ergernissen vormen ruim 90 % van alle
afgehandelde meldingen.
Handhavende gemeente
De gemeente Papendrecht zet
naast de melddesk zes toezichthouders, BOA’s, in om ergernismeldingen
afval en milieu
honden
geluidsoverlast buren e.d.
Illegaal lozen
overlast voertuigen
totaal

sen uit de weg te ruimen en
de woon- en leefomgeving te
verbeteren. Een groot deel van
de toezichtstaken vallen onder
de afdeling Publiekszaken. De
werkzaamheden omvatten onder meer: honden, afval, verkeer,
horecacontrole, overlast jeugd,
adresonderzoek voor de Gemeentelijke Basis Administratie, inzet
bij evenementen en handhaving
algemene plaatselijke verordening (APV).
aantal
111
122
135
1
30
399

Afgehandelde meldingen binnengekomen via Meldpunt
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Speerpunten
De gemeente stelde in 2010 het
uitvoeringsbesluit honden 2010
vast. Handhaving hiervan was
dan ook één van de speerpunten
in 2011. Ook omdat er veel klachten van bewoners zijn over hondenpoep. De BOA’s surveilleren
daarbij ook in burgerkleding omdat hondenbezitters hun gedrag
aanpassen als zij in de buurt zijn.
In december controleerden BOA’s
samen met de brandweer horeca
op brandveiligheid, exploitatieen de kansspelvergunning. Alles
bleek in orde.

Een melding doen kan via de website van de gemeente. Scan de QRcode.

Stichting RADAR Zuid-Holland
Zuid verzorgt de verplichte registratie, afhandeling en rapportage over discriminatievoorvallen
voor de gemeente. Niet alleen in
Papendrecht maar ook in de rest
van de regio zag de stichting de
cijfers dalen. Men denkt dat dit
komt door het ontbreken van een
publiekscampagne over discriminatie. Net als in 2010 betroffen de
klachten in zowel Papendrecht als
de regio voornamelijk de arbeidsmarkt en ging het vooral om ‘om-

streden behandeling’ en ‘vijandige
bejegening’.

Op de website van RADAR is het
mogelijk discriminatie te melden:
http://www.radar-dordrecht.nl/ of
scan de QR code.

Favoriete bomen op
Groene Kaart
Een nieuwe vorm van interactie tussen bestuur en inwoners
was in 2011 de samenwerking aan de Groene Kaart. Op deze
kaart legt de gemeente Papendrecht samen met specialisten en
inwoners de waarde en functie van bomen en groengebieden in
de gemeente vast.
Bomen en groen moeten worden
beschermd. Niet alleen omdat
ze een stukje natuur in de gemeente zijn, maar ook omdat ze
bijdragen aan de gezondheid van
bewoners. Papendrecht startte
daarom in 2011 met de Groene
Kaart voor instandhouding van
een goed en gezond bomenbestand. Bomen die hierop staan,
mogen niet worden geveld.
Na een oproep in het gemeen-

tenieuws meldden zich in de zomer van 2011 tien bewoners om
te helpen bij het schouwen en
registreren van ‘monumentale
en waardevolle houtopstanden’
en bij te dragen aan de Groene
Kaart. Ook per mail gaven inwoners door welke bomen zij waardevol vinden. Inmiddels groeit de
lijst van bomen die in aanmerking komen voor vermelding op
de Groene Kaart.

BESTUUR, SAMENLEVING & INTERACTIE
Voldoende voor communicatie
uitbouwen door meer interactie
Papendrecht scoort voldoende in het eerste onderzoek naar de beleving van communicatie en bestuur dat de zes Drechtsteden in november presenteerden. Toch streven burgemeester en wethouders naar
meer. Daarom wordt extra aandacht besteed aan communicatie en
interactie met inwoners bij besluitvorming en uitvoering van beleid.
Het college wil de verantwoordelijkheid voor een goed woon- en
leefklimaat in de gemeente delen
met inwoners, bedrijven en instellingen en signalen zo snel mogelijk
vertalen naar maatregelen. Met dat

doel vonden bijvoorbeeld rond de
heroverwegingen (die leidden tot
een sluitende begroting) intensieve
gesprekken plaats met gesubsidieerde instellingen. Op deze manier
werd al voor besluitvorming duide-

lijkheid en begrip bereikt over de te
nemen maatregelen.
Daarnaast laat het onderzoek zien
dat inwoners weten dat er naar
hen wordt geluisterd, maar dat niet
altijd duidelijk is wat er met hun
inbreng wordt gedaan. Het college
wil hierin verbetering brengen door
tussentijds te laten weten op welke
manier bijdragen worden verwerkt
in besluitvorming.

Afhandeling bezwaarschriften
fors verbeterd
Na een dip in 2009, steeg het aantal bezwaarschriften in 2011
weer. Desondanks slaagt de gemeente er steeds beter in ze binnen
de gestelde termijn af te handelen.

Centrum voor Jeugd en Gezin van start
Vertegenwoordigers van de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en gemeente ondertekenden in 2011 een overeenkomst
voor een officiële vestiging van
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Deze centra komen voort uit beleid
van Rouvoet, tot vorig jaar minister van Jeugd en Gezin. Voor Papendrechters is er nu één centraal
punt voor vragen die betrekking
hebben op jongeren.
Het centrum (in gebouw Het
Kruispunt) is open van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur en iedere derde zaterdagochtend van de maand, zie ook
www.cjgpapendrecht.nl.

Wethouder Joke Reuwer verricht de opening van het centrum voor Jeugd en Gezin
door het onthullen van een doek met verschillende sterren. Aanwezigen schreven
hierop hun wensen voor de organisatie.

Papendrecht moet Papendrecht blijven
Tijdens de jaarlijkse politieke
avond die in maart voor de
vijfde keer plaatsvond, maakte
de stelling over Drechtsteden de
meeste reacties los bij inwoners
en politieke partijen.
Onder leiding van tv-presentatrice, theologe en columniste Jaco-

bine Geel spraken de aanwezigen
onder meer over bezuinigingen en
de behoefte aan een uitgaansgelegenheid voor jeugd tussen de 14
en 18 jaar. Maar de meeste aandacht ging uit naar de stelling ‘Papendrecht wordt een buitenwijk
van Dordrecht’. De voornaamste
reacties van het publiek kwamen

er op neer dat Papendrecht Papendrecht moet blijven. “Samenwerking is prima maar hou het
zakelijk en doe dat per onderdeel.
We hebben 900 jaar lang onze eigen zaakjes kunnen regelen. We
zijn Alblasserwaarders en geen
Drechtstedelingen”, was onder
meer te horen in de zaal.

In 2011 kreeg de gemeente Papendrecht 24 bezwaarschriften te verwerken, vijf meer
dan gedurende 2010. Ondanks
deze flinke stijging, slaagt de
gemeente er steeds beter in ze
binnen de wettelijke termijn van
achttien weken (12 weken plus
zes weken bij een eventuele ver-

daging) af te handelen. In 2010
lukte dat in bijna 37 % van de
gevallen, in 2011 stijgt dit percentage naar bijna 71 %. Hierbij
speelt mee dat een groot aantal
bezwaarschriften werd ingetrokken (9), een aantal gevallen
doordat mediation als nieuwe
werkwijze is ingezet.

Wethouders op solex
door wijk

Jongeren tekenen voor een discotheek
Bijna 1100 handtekeningen
overhandigden Laura de Borst
en Matthijs Keller aan Kees
Koppenol, wethouder jeugd van
Papendrecht. Zij brachten hiermee de wens van jongeren over
aan de gemeente voor een discotheek in Papendrecht.
“Daar ga ik mij voor inzetten”,
liet de wethouder weten. “Ik
waardeer het dat jongeren initiatief tonen, hun wensen bekend
maken en in actie komen om
te realiseren wat zij graag willen. Mijn rol is om partijen bij
elkaar te brengen en voorwaarden te scheppen. Het is aan on-

dernemers om een discotheek
daadwerkelijk te realiseren.”
Ondertussen organiseren de
jongeren zelf verschillende ac-

tiviteiten, zoals de hyvespagina
http://discopapendrecht.hyves.
nl en het Nieuwjaarsfeest ‘Ready for 2012’ met DJ Valerio.
Het college van B&W bracht op de
eerste zaterdag van oktober een
werkbezoek aan de wijken Kraaihoek, Middenpolder en ‘t Zandt.
Vanaf restaurant de Pepermolen
ging het college met het wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder
door de wijken. Om ook met bewoners te spreken hield het college

tijdens de solextour tussenstops
langs de Merwedesingel in ‘t Zandt,
de Kinderboerderij, de parkeerplaats van de Morgensterkerk en
de Anne Frankschool. Ook bezocht
het college Wijnhuis De Paap. De
solextour eindigde bij restaurant
de Pepermolen. Bewoners en collegeleden aten hier een broodje.
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VEILIGHEID

Hoe veilig is Papendrecht?
Veiligheid is voor veel inwoners
één van de belangrijkste aspecten van wonen. Hoe staat het
daarmee in Papendrecht? Veiligheid in Papendrecht langs de
meetlat.
De mindmap ‘Veiligheid langs
de meetlat’ biedt in een oogopslag de status van veiligheid in
2011 ten opzichte van 2010. Vijf
van de acht aspecten (takken)
zijn groen, wat betekent dat de
cijfers verbeterd zijn. Het aantal
‘smileys’ geeft aan hoe sterk de
trend is. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar dat diefstal uit bedrijven en
scholen zeer sterk is gedaald met
respectievelijk 62,5 % en 32,8 %.
Diefstal uit woningen daalt eveneens, maar wel minder sterk (3,9
%). Ook waren er in 2011 minder
vernielingen en mishandelingen.
De politiecijfers tonen weliswaar
minder overlast van jongeren,

maar gegevens van de gemeente
nuanceren dat beeld. Ook kwam
het sterk naar voren tijdens de
interactieve sessies ten behoeve
van het Integraal Veiligheidsplan
Papendrecht.

Hier tegenover staat dat drie
van de acht aspecten (rode takken) een negatief beeld geven. Zo
staan tegenover dalende diefstallen uit bedrijven en scholen, sterk
stijgende cijfers waar het auto’s

Burgernet draagt bij aan
veiligheid op straat
Papendrecht heeft sinds 1 oktober 2011 een extra instrument tegen overlast en criminaliteit: Burgernet. Het systeem vervangt SMS
Alert omdat het meer mogelijkheden heeft. Met Burgernet vormen
bewoners de ogen en oren van de politie. Een mooi voorbeeld van
interactie.

SMS Alert leverde landelijk goede
resultaten op. Op ieder bericht
volgen reacties van inwoners, wat
in verschillende gevallen leidde
tot aanhoudingen en het terugvinden van vermiste personen.
Ook lieten deelnemers weten zich
veiliger te voelen en het goed te
vinden op deze manier betrokken
te zijn bij de aanpak van overlast
en criminaliteit.

Burgernet is een verbeterd vervolg
van SMS Alert. Zo is met Burgernet naast SMS ook uitwisseling
mogelijk van spraakberichten op
vaste en mobiele telefoon en emailberichten. Het richt zich vooral op leefbaarheid en veiligheid in
de wijken. Bij gevallen van inbraak
of vermiste kinderen bijvoorbeeld,
krijgen deelnemers aan Burgernet
in het gebied waar het plaatsvindt

een bericht uit te kijken naar een
duidelijk omschreven persoon of
voertuig. Doorgeven van informatie kan via het Burgernettelefoonnummer dat in het SMS-je staat.
Door die rechtstreekse lijn is het
mogelijk sneller aanhoudingen te
verrichten. Daarmee dragen reacties via Burgernet direct bij aan
veiligheid op straat.
Meedoen?
Deelnemers kunnen zich aanmelden op www.burgernet.nl en aangeven hoe en op welke tijdstippen
zij berichten willen ontvangen. U
kunt ook de QR-code scannen.

Veiligheidstips ouderen
Een kaart met veiligheidstips
biedt ouderen een groter gevoel
van veiligheid. Het is een actie
van Zorg thuis van Rivas Zorggroep in Papendrecht en de Politie Zuid-Holland-Zuid.
De kaart met veiligheidstips attendeert ouderen op mogelijke
risico’s op straat en in huis. Ook
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bevat deze een overzicht van de
meest belangrijke telefoonnummers. “Helaas wordt soms misbruik gemaakt van oudere mensen”, vertelt Frank Kwakernaak
wijkagent in Papendrecht. “Vaak
worden trucs gebruikt zoals zielige praatjes om bij mensen binnen te komen, of het zich voordoen als iemand van de bank en

vragen naar de pincode. Met deze
veiligheidskaart geven we ouderen adviezen en raden we hen
onder andere aan om nooit onbekende mensen binnen te laten
in de woning.” Cliënten van Rivas
Zorggroep zijn enthousiast over
de veiligheidskaart.

en winkels betreft. Ook geweld
staat op rood. Dat betreft zowel
het geweld sec als het aantal bedreigingen (+ 28,6 %).
Overall gaat het dus beter met

veiligheid in Papendrecht. Aandachtspunten blijven vermindering van veelvoorkomende criminaliteit, geweld en overlast door
jongeren en als gevolg van alcoholmisbruik.

Veiligheid preventief
veilig stellen
Onderzoek onderstreept dat Papendrecht een relatief veilige gemeente is. Het gemeentebestuur wil dit graag zo wil houden. Integraal en preventief zijn de sleutelwoorden.
Inwoners en ondernemers voelen zich veilig en beschut in Papendrecht. Om dat zo te houden,
werkte de gemeente in 2011 met
partners aan een Integraal Veiligheidsplan Papendrecht (IVP). Dit
richt zich op veiligheid in de brede
zin van het woord: van overlast,
inbraak, vernieling, verkeer en vervoer tot hoog water en risico’s die
te maken hebben met bedrijven en
bedrijvigheid.
Overlast
Inwoners ervaren overlast van
hangjongeren als het grootste
veiligheidsprobleem in Papendrecht. De gemeente streeft naar
25% minder meldingen in 2015
van deze vorm van overlast op
enkele aangewezen plekken. Daarnaast staan vermindering van geweld, overlast door alcoholgebruik
en veelvoorkomende criminaliteit
centraal.
Preventief
Essentie van het plan is veiligheidsproblemen zoveel mogelijk
vooraf (preventief) in plaats van
achteraf (repressief) aan te pakken. Voor overlast betekent dit
onder meer dat politie en jongerenwerk snel contact leggen
met overlastgevers en eventueel

de ouders, de buurt, onderwijs,
jeugdzorg en andere organisaties
betrekken bij mogelijke oplossingen. In het geval van criminaliteit
gaat de aandacht onder meer naar
gerichte voorlichting en extra toezicht door politie en buurtbewoners.
Van theorie naar veiligheid in
praktijk
In januari 2012 spraken de gemeente, brandweer, politie,
ondernemers,
wijkplatforms,
onderwijs en maatschappelijke organisaties tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan
een veilig Papendrecht’ over de
praktische aanpak om de doelen
te realiseren. “Want met nota’s
alleen vangen we geen boeven”, bracht burgemeester De
Bruin tijdens deze bijeenkomst
in herinnering. “Echte resultaten
halen we uit de combinatie van
bewustzijn,
verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerking.
Wanneer professionals en inwoners niet alleen óver maar vooral
mét elkaar praten, vertalen we de
theorie van het plan naar veiligheid in de praktijk en werken we
samen aan een Papendrecht waar
we ons ook in de toekomst veilig
en beschut voelen”.

VEILIGHEID

Papendrecht en de
nationale politie
Het kabinet wil de organisatie van de politie veranderen. De huidige
26 politiekorpsen moeten opgaan in één nationale politie. Naar
verwachting gebeurt dat dit jaar. Deze reorganisatie heeft ook consequenties voor Papendrecht. De burgemeester is daar niet blij mee.
De gemeente Papendrecht staat
achter de vorming van een nationale politie. De burgemeester vindt
echter dat dit niet ten koste mag
gaan van de politievoorziening op
lokaal niveau, de zogeheten basiseenheden. De burgemeesters van
de gemeenten uit AlblasserwaardVijfheerenlanden zijn tevreden
over de huidige uitvoering van basis politiezorg. Bindende factoren
zijn cultuur, ligging en aard van

overlast en/of criminaliteit. In de
nieuwe beoogde indeling wordt
Papendrecht naast Alblasserdam
en Sliedrecht afgesneden van de
natuurlijke partners in de Alblasserwaard. De burgemeester heeft
in 2011 zijn zienswijze kenbaar gemaakt bij burgemeester Brok, de
korpsbeheerder en voorzitter van
de politieregio Zuid-Holland-Zuid
en aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Veiligheidshuis pakt
problemen vroeg op
Nadat de gemeente Papendrecht eind 2010 toetrad tot het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is in 2011 verder gewerkt aan afstemming tussen regionale partijen over onderwerpen als jeugdzorg en
aanpak van problemen met jongeren.
Het Veiligheidshuis is een regionale samenwerking waarin door
overleg, afstemming en samenwerking criminaliteit en (jeugd)
overlast zo effectief en efficiënt
mogelijk worden aangepakt. Gemeenten, openbaar ministerie en
politie werken met instellingen
als de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg,
GGD, Halt en de reclassering samen om vooral huiselijk geweld
en strafbare feiten gepleegd door

Gemeente, Woonkracht10 en politie
werken samen bij buurtbemiddeling

jeugd en veelplegers te voorkomen en een veilige en leefbare
samenleving te realiseren. Zo
streeft het Veiligheidshuis er naar
jongeren extra aandacht te geven
en signalen die wijzen op mogelijke problemen zo snel mogelijk
te vertalen naar maatregelen en
ondersteuning. Daarmee willen
de organisaties voorkomen dat
kinderen uitgroeien tot veelplegers of zelf te maken krijgen met
huiselijk geweld.

RIEC richt zich regionaal op

De gemeente Papendrecht, Woonkracht10 en politie Zuid-Holland Zuid tekenden een convenant
over nauwere samenwerking bij buurtbemiddeling.
Zo kunnen zij nu onder meer persoonsgegevens
uitwisselen. Per jaar behandelen de vrijwilligers
van Buurtbemiddeling Papendrecht tussen de 55
en 60 zaken. Gemiddeld 65% hiervan levert een
oplossing.

Meer informatie:
http://www.papendrecht.nl/buurtbemiddeling

Tweede ster voor winkelcentrum
De Meent
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een bewijs dat winkelcentra veilig, schoon en comfortabel zijn. Elke ster meer
bij een herkeuring toont aan
dat verbeteringen niet eenmalig maar structureel worden
doorgevoerd. Winkelcentrum

De Meent kreeg zo’n keurmerk
in 2010, in 2011 volgde een
tweede ster.
De Meent was het eerste winkelcentrum in de regio dat een
tweede ster onving. Een mooi
staaltje van interactie. Onder-

nemers, gemeente, brandweer,
politie en andere organisaties,
treden gezamenlijk en effectief
op om veiligheid op en rond De
Meent te bevorderen. De Meent
is daarmee een voorbeeld voor
andere winkelcentra in Papendrecht en in de regio.

criminaliteit en integriteit
Papendrecht werkte samen met
de andere gemeenten in ZuidHolland Zuid in 2011 verder aan
inrichting van het Regionale informatie- en expertisecentrum
(RIEC) Zuid-Holland Zuid. Deze
centra komen voort uit het programma ‘Bestuurlijke aanpak van
georganiseerde misdaad’ dat het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelde in 2008. In 2010 werden de
afspraken voor Zuid-Holland Zuid
vastgelegd in een convenant.
De RIEC’s in Nederland worden
informatieknooppunten en ex-

pertisecentra voor alle aangesloten provincies, gemeenten, het
Openbaar Ministerie, politie, de
bijzondere opsporingsdiensten,
belastingdienst en andere (semi)
overheden. Samen met versterking van preventie, controle, opsporing en vervolging moeten de
centra de komende jaren bij gaan
dragen aan betere bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit en schending van integriteit,
bijvoorbeeld door verwevenheid
boven- en onderwereld. Het RIEC
Zuid-Holland-Zuid is gevestigd in
het stadhuis van Gorinchem.
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DIENSTVERLENING
Nieuwe website
Zes op tien klachten opgelost
gemeente Papendrecht met mediation
aan de Nationale Ombudsman
voorgelegd, vier daarvan zijn niet
in onderzoek genomen, één is tussentijds beëindigd.
Binnen termijn
De gemeente moet klachten binnen zes weken afhandelen. Dat
gaat steeds beter: 80 % in 2011
(60 % in 2010). Bij de te laat afgedane klachten ging dat gelukkig met medeweten en begrip
van de klagers.

In 2011 kwamen 24 klachten
binnen bij de gemeente. Tweeenhalf keer zo veel als in 2010.
Steeds meer klachten vinden een
oplossing met behulp van mediation. Dit heeft als grote voordeel dat de ontstane problemen
ook sneller tot oplossing komen.
Wie de nieuwe website van de
gemeente Papendrecht bezoekt,
ziet meteen de brede gele band
op de thuispagina met de tekst
“Papendrecht heeft antwoord”
en een invulbalk. Invullen van
bijvoorbeeld “subsidie aanvragen”, levert meteen antwoord
op. De nieuwe website past in
het streven van de gemeente
om de dienstverlening te verbeteren. Zo zijn er mogelijkhe-

den om zaken volledig digitaal
en dus snel met de gemeente
af te handelen. Nieuw is ook
de twitterfeed op de huispagina. Iedereen die twittert met
@PapendrechtGem ziet hier
zijn/haar tweet verschijnen.
Neem een kijkje op de nieuwe
website:
www.papendrecht.nl

De stijging komt omdat inwoners
sneller geneigd zijn een klacht in
te dienen. Ook wordt het begrip
‘klacht’ conform het standpunt
van de Nationale Ombudsman
ruimer geïnterpreteerd. Klachten
zijn voor inwoners een mogelijkheid hun onvrede te uiten, voor de
gemeente, als de klacht gegrond
is, een kans om de dienstverlening
te verbeteren. Win-win. Daarom

streeft de gemeente ernaar ze zo
veel mogelijk op te lossen door
mediation. Dit voorkomt dat
kwesties slepend worden, veel tijd
en energie kosten en zorgt voor
wederzijds respect, een luisterend
oor en uiteindelijk betere dienstverlening. Inmiddels heeft de Papendrechtse klachtencoördinator
een NMI (Nederlands mediation
instituut) erkende opleiding afgerond. In 2010 werd 60 % van
de klachten door mediation opgelost, in 2011 werd dit ondanks
het toegenomen aantal klachten
geëvenaard (15 van de 24 klachten). Twee werden in 2011 afgedaan volgens de officiële klachtenprocedure (één ongegrond,
één gegrond). Vijf klachten zijn

Zorgelijk
Ruim 60 % van alle klachten in
2011 betreft gedrag en/of werkzaamheden van ambtenaren,
onder meer over trage afhandeling van zaken en het niet halen
van toegezegde termijnen. Ze
zijn te voorkomen door het beter bewaken van voortgang van
zaken. De gemeente gaat hier
scherper op letten.
Leren
Eén van de klachten ging over het
autovrij maken van de Markt. Inspraakmogelijkheden waren er in
de zomer, een periode waarin veel
inwoners op vakantie zijn. Dat
had anders gekund, vond een van
de inwoners. De gemeente is het
daarmee eens en trekt lering uit
deze ervaring.

Waardering dienstverlening publieksbalie stijgt
De waardering van bezoekers van de publieksbalie steeg van 7,6
in 2010 naar 7,9 in 2011. Daarmee neemt Papendrecht een zesde
plek in op de lijst van deelnemende gemeenten. De gemiddelde
wachttijd halveerde bijna: van bijna zeven naar iets meer dan vier
minuten.
Papendrecht is een van de 81
gemeenten die in 2011 meedeed
aan de Benchmarking Publiekszaken van instituut KING. Deze
maakt prestaties van Publiekszaken zichtbaar en vergelijkbaar met

Meldpunt langs
de meetlat
Het aantal meldingen is in 2011 gestegen (van 2636 naar 2987) en het
afhandelen ervan binnen de norm
(80%) is aan het dalen (in 2010
werd nog bijna 77 % binnen de
norm afgehandeld. in 2011 daalde
dit naar minder dan 71 %). Ook
de scores per melding dalen over
de gehele linie waarbij speelplaatsen, gebouwen en straatmeubilair
het slechtst scoren (respectievelijk
43,3 %, 24,1 % en 29,7 % van de
meldingen vindt plaats binnen de
gestelde normscore van 80 %). Er is
verder een daling over alle categorieën met uitzondering van openbare verlichting (daar werd bijna
85 % binnen de norm afgehandeld
tegen bijna 74 % in 2010).
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andere gemeenten. Daarnaast
bieden de resultaten handvatten
om aspecten van de dienstverlening verder te verbeteren. Het
is ook mogelijk informatie uit te
wisselen tussen gemeenten over

best practices. De gemeente met
de beste score op een specifiek
onderdeel kan andere gemeenten
wat leren.
Inzicht in onderdelen
Het onderzoek richt zich op 8 aspecten: bereikbaarheid, beschikbaarheid, informatievoorziening,
wachttijden, levertijden, tarieven,
bejegening en betrouwbaarheid.
De plaats die de gemeente in-

neemt per onderdeel ten opzichte
van alle gemeenten is een goede
indicatie voor de prestaties. Voor
bereikbaarheid is dat 21, beschikbaarheid 42, informatievoorziening 13, wachttijden 23, levertijden 8, tarieven 26, bejegening
66, betrouwbaarheid 4. Hieruit
blijkt dat vooral betrouwbaarheid,
levertijden en informatievoorziening bijzonder hoog scoren.
De bejegening lijkt laag maar de

positie op de ranglijst (66) komt
vooral doordat andere gemeenten het nog beter doen. Zo krijgen
de medewerkers van Papendrecht
een 8,4 voor vriendelijkheid en een
8,2 voor de mate van proactiviteit,
deskundigheid, uiterlijke verzorging en het inlevingsvermogen.
In 2011 werd voor het eerst ook getoetst op gastvrijheid. Papendrecht
scoort hierop goed met een 8,2.

