Jeugdjaarverslag 2011
Jongeren zorgen voor
verrassende nieuwe ideeen

INHOUD
Jongeren zorgen voor
verrassende ideeen

Waar je in Papendrecht ook om je heen kijkt, bijna overal zie je een
mooie mix van de mensen die er wonen. Vaders en moeders, opa’s
en oma’s, jongens en meisjes, van alles wat. Allemaal hebben we een
eigen plek en spelen we onze rol. Veel vaders en moeders werken
bijvoorbeeld. Er zijn mensen die vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld
helpen bij de verzorging van andere mensen. En jongeren?

Jongeren in Papendrecht blinken
uit door goede schoolresultaten,
maar ook door mee te denken
over de inrichting van speel- en
hangplekken of hoe een skatepark eruit moet komen te zien.

–> pagina 1
Voor derde jaar op rij op
kop
Papendrechtse school voor derde
keer beste school van Nederland.

–> pagina 1
Hoe bereik je iets?
Stel je wilt wat voor elkaar krijgen binnen de gemeente, hoe
bereik je dat dan? En wat doet de
gemeente voor jou? Wat bereik
je met debat? Mag je als jongere
inspreken?

–> pagina 2 + 3
Zes jeugdlintjes
Zes Papendrechtse jongeren
kregen een Jeugdlintje. Lees
waarom?

–> pagina 4
NL Doet? Jeugd doet
Lees hoe actief de Papendrechtse
jeugd was met de uitvoering van
diverse klussen tijdens de landelijk NL Doet dag.

–> pagina 4
Het jaarverslag in 14
tweets
Weinig tijd? Lees het jaarverslag
in 14 tweets van ieder 140 tekens.

–> pagina 4
E-jaarverslag
Van dit jaarverslag is ook een
elektronische versie beschikbaar
met extra informatie. Deze is te
downloaden van:
www.burgemeesterpapendrecht.nl

Ook jongeren leveren hun bijdrage aan Papendrecht. Zichtbaar
door bijvoorbeeld mee te denken
over de inrichting van speel- en
hangplekken. Hoe een skatepark
eruit moet komen te zien. Of door
zich in te zetten voor de samenleving (zie bericht hieronder over
de Jeugdlintjes). Maar vaak ook
onzichtbaar. Neem bijvoorbeeld
de Papendrechtse scholen (zie
kader). Ze scoren al heel lang
hartstikke goed in verschillende
metingen. Dat zegt iets over de
scholen en docenten. Vaak vergeten we echter de rol van de
scholieren. Het is net als met
voetbal. Wordt een voetbalteam
kampioen omdat het een goede
trainer heeft of omdat het goede
voetballers heeft? Of is het juist
de combinatie? In Papendrecht
slagen de leerlingen er duidelijk
in hun kwaliteiten in combinatie
met de schoolbegeleiding om te
zetten in goede resultaten.
Aandacht
Niet alles gaat goed. Dat geldt bij
volwassenen en ook bij jongeren.
Dat kunnen we in sommige gevallen terugzien, bijvoorbeeld in
klachten over overlast van jonge-

Minder incidenten
Uit cijfers van de ambulancedienst blijkt dat het aantal
kinderen met alcoholvergiftiging in de regio in 2011 met
16% afnam, van 69 naar 58.
Ook vinden steeds meer ouders in de regio Zuid-Holland
Zuid dat jongeren onder de 16
jaar thuis geen alcohol mogen
drinken. Dat blijkt uit onderzoek voor het alcoholproject
Verzuip jij je Toekomst?!

ren of in problemen die te maken
hebben met alcohol. Punten die
aandacht vragen, maar niet moeten worden opgeblazen. Zo nam
de overlast van jeugd in 2011 af in
Papendrecht. Ook nam het aantal
kinderen met alcoholvergiftiging
af in de regio Zuid-Holland Zuid
(zie kader), al zijn 58 kinderen er

nog steeds 58 te veel. Al helemaal
omdat alcohol sterk negatieve
effecten heeft op de ontwikkeling van hersenen bij jongeren.
Goede informatie en debat met
de jongeren zelf, bij voorkeur op
scholen, moet het aantal gevallen
van alcoholvergiftigingen verder
laten dalen.
Geven en nemen
Volgens burgemeester Kees de
Bruin is het belangrijk niet alleen dingen van jongeren te

Met het project Verzuip jij je Toekomst?! willen gemeenten in de regio alcoholgebruik onder jongeren
terugdringen om gezondheidsrisico’s
en problemen met de openbare orde
en veiligheid tegen te gaan.
Vijftig ouders van kinderen tussen de
13 en 14 jaar deden mee aan het onderzoek. In 2009 vond 59 % van de
ouders het geen goed idee om kinderen thuis te leren drinken, inmiddels
vindt 70% dat. 95% vindt dat alle
schoolfeesten alcoholvrij moeten

vragen, maar ook te zorgen voor
een goed klimaat en goede voorzieningen. “Dat zijn op de eerste
plaats goede scholen en die hebben we gelukkig in Papendrecht.
Maar ik denk ook aan sportvelden, speel- en hangplekken. Jongeren zoveel mogelijk vrijheid te
geven waardoor ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen. En te steunen als dat nodig is.”
Zelf initiatief
Sommige jongeren gaan een
stapje verder en nemen zelf het
initiatief om iets voor elkaar te
krijgen. Zoals de Papendrechtse
jongeren die zich sterk maken
voor een disco (zie pagina 2 en
3). Omdat de gemeente blij is

met zulke initiatieven willen we
het jongeren zo makkelijk mogelijk maken bij de gemeente aan
te kloppen en samen te bekijken
of ideeën werkelijkheid kunnen
worden. Met plannen die niet
alleen voor jezelf maar voor een
grotere groep interessant zijn,
zijn jullie dan ook altijd van harte
welkom. Ook kunnen jullie laten
weten waarom je vindt dat jouw
idee volgend jaar aandacht moet
krijgen in dit jeugdjaarverslag.
Om een handje te helpen, vind je
in deze uitgave naast berichten
over geslaagde activiteiten voor
jongeren tips om iets bij de gemeente gedaan te krijgen.

Papendrechtse school voor
derde jaar op rij op kop
Christelijke Scholengemeenschap
De Lage Waard behoorde in 2011
met de havo- en vwo-afdelingen
voor het derde jaar op rij bij de winnaars van het jaarlijkse onderzoek
van weekblad Elsevier naar de beste

zijn. Ook denken de meeste ouders
(85%) dat scholen voorlichting moeten geven over alcohol.
Voor het project werd verder (door
de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) van januari tot en met augustus
2011 133 keer gecontroleerd op leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcohol
bij horecagelegenheden, sportverenigingen, slijterijen en supermarkten in de regio. Acht ondernemers
gingen in de fout en kregen een
boete of een waarschuwing.

scholen van Nederland. Voor de
tiende keer zette Elsevier alle middelbare scholen op een rij, van vwo
tot havo en vmbo, en vergeleek het
aantal zittenblijvers en de examenresultaten.
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DE GEMEENTE EN JIJ
1099 handtekeningen
voor een discotheek

Mening kinderen telt
Soms betrekt de gemeente
jongeren al bij zaken die hen
aangaan. Zoals bij het (opnieuw) inrichten van speelplekken.
Kinderen in de leeftijdscategorie van van 3 t/m 12 jaar uit
Kraaihoek/Middenpolder konden zich juni 2011 uitspreken

Een petitie is een krachtig
middel om te laten zien hoeveel mensen je achter je hebt
staan. Twee jonge Papendrechters deden dat om een
discotheek in Papendrecht te
krijgen.
Laura de Borst en Matthijs Keller
overhandigden in het begin van
2011 1099 handtekeningen voor
een discotheek aan de wethouder jeugd van Papendrecht, Kees
Koppenol. “Vooral van belang is”,

welke speeltoestellen zij het
liefst in hun wijk willen hebben.
De gemeente wil de speelplekken in Kraaihoek/Middenpolder
opnieuw inrichten en kijkt daarbij niet alleen naar veiligheid,
maar ook naar wat kinderen
leuk vinden. Zijn de speeltoestellen geschikt voor de leeftijden van de kinderen die er wo-

liet de wethouder weten, “dat
jongeren initiatief tonen, hun
wensen bekend maken en in actie komen om te realiseren wat
zij graag willen. Dat waardeer
ik zeer. Laura en Matthijs kunnen rekenen op mijn inzet om
een discotheek in Papendrecht
te realiseren. Mijn rol zal zijn om
partijen bij elkaar te brengen en
voorwaarden te scheppen. Het is
aan ondernemers om een discotheek daadwerkelijk te realiseren.’

In deze mindmap zie je dat je heel wat mogelijkheden hebt om iets dat je graag wilt voor elkaar
te krijgen. Je moet wel medestanders zien te vinden. Als je de enige bent die iets wilt, lukt het
natuurlijk niet. Ook zul je andere mensen moeten zien te overtuigen dat het goed is wat je wilt. In
alles wat je doet is respect belangrijk. Respect voor mensen met een andere mening dan die van
jou. Doe je dat niet, wordt het veel moeilijker om mensen mee te krijgen. Bedenk tot slot dat het
prachtig is als je het voor elkaar hebt gekregen, dat je gewonnen hebt, maar wees ook een sportief
“verliezer” als het niet is gelukt.

Inspreken
Tijdens een commissievergadering kun je ook inspreken.
Inspreken betekent dat je jouw
visie of mening kunt geven over
een onderwerp dat de commissie
behandelt. De commissievergadering bereidt de agendapunten
voor de gemeenteraad voor. De
gemeentewet stelt geen beperkingen aan de leeftijd om te
mogen inspreken, dus jongeren
mogen zich op deze manier laten
horen. Je moet dit wel van tevoren laten weten. En het is bijna
vanzelfsprekend: je moet wel
een sterk punt hebben, waarvan
je weet dat veel mensen het met
je eens zijn.

Wat doet de gemeente
Je komt waarschijnlijk wel eens in het gemeentehuis. Bijvoorbeeld met je ouders om paspoorten te verlengen of aan te vragen. Maar wat doet de gemeente nu precies en nog belangrijker: wat heb je eigenlijk aan de gemeente?
Gemeenten in Nederland houden zich bezig met bijna alles
wat zich afspeelt in een stad.
Bijvoorbeeld als het gaat om
woonruimte, verkeer, onderwijs
en recreatie. Speciaal voor jeugd
en jongeren zorgt de gemeente
ervoor dat iedereen naar school
kan, kan spelen en sporten.
De burgemeester zorgt samen
met de wethouders, de gemeenteraad en medewerkers van de
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gemeente – ambtenaren - dat
de gemeente al deze - en nog
veel meer -taken uitvoert. De
burgemeester zelf is in de eerste plaats voorzitter van de gemeenteraad en van het college
van burgemeester en wethouders. Daarnaast zijn burgemeesters boegbeelden en ambassadeurs van hun gemeente. Ze
ontvangen bijvoorbeeld collega-burgemeesters, ministers en
andere hoge personen. Ook be-

zoeken zij inwoners en bedrijven
die iets bijzonders hebben gedaan of iets onder de aandacht
willen brengen. Of jouw school
om te kijken hoe het daar gaat.
Gemeenteraad
De gemeenteraad stelt de plannen vast om alles in de gemeente
goed te laten verlopen. Eenmaal
per vier jaar kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder stemmen welke politieke partijen en
mensen in de gemeenteraad
moeten komen. Dat gebeurt met
gemeenteraadsverkiezingen, de
eerstvolgende zijn in 2014. De
raadsleden die nu de gemeente-

JIJ EN DE GEMEENTE
nen? Zijn ze niet te kinderachtig
of juist alleen voor de oudere
kinderen? Kinderen kregen een
brief van de gemeente met een
uitnodiging naar de speeltuinvereniging De Zonnebloem te
komen én verlanglijstje in te leveren. De gemeente betrekt de
reacties bij het besluit over de
speelplekken.

Jeugd in
debat
Debat is een beproefd middel om anderen te overtuigen. Papendrechtse scholieren
doen dit al jaren met succes.
ook in 2011 gingen leerlingen
van CSG De Lage Waard en
het Willem de Zwijgercollege
weer met elkaar in debat.
Het debat ging over een bioscoop in Papendrecht, roken op
het schoolplein en inspraak van
leerlingen bij benoeming van
docenten. De scholen waren
ook dit jaar aan elkaar gewaagd,
maar het Willem de Zwijger
College won op punten. “Het
verschil lag hem in de nuance”,
aldus de jury. “De Willem zocht
het meer in teamwork en in de
argumentatie. Maar we zijn trots
op beide groepen, iedereen heeft
het goed gegaan.”
Vroeger in het jaar, in januari,
won het Willem de Zwijger College in de dertiende editie van
de competitie ‘Op weg naar
het Lagerhuis’ van de VARA al
de eerste prijs. Met deze winst
van de tweedaagse Jongerendebatdagen van de provincie
Zuid-Holland bereikte het team
de landelijke achtste finales in
Amsterdam.

voor jou?
raad van Papendrecht vormen,
zijn afkomstig van de politieke
partijen PAB, VVD, CDA, PVDA,
D66, Lijst Lammers, ChristenUnie, SGP en GroenLinks.
Verdeling van taken
Om hun taken zo goed mogelijk
uit te voeren, verdelen de burgemeester en de wethouders
de taken. Zo’n taak wordt een
‘portefeuille’ genoemd. Zo heeft
bijvoorbeeld de ene wethouder jongerenbeleid in de portefeuille en richt de ander zich
op onderwijs. Papendrecht heeft
vijf wethouders, de heren Korteland, Nieuwstraten, Koppenol

en Scheurwater en mevrouw
Reuwer-Verheij.
Ambtenaren
Medewerkers die in dienst zijn
van de gemeente heten ambtenaren. Hun taak is om besluiten voor te bereiden en uit te
voeren. De meeste ambtenaren
werken in het gemeentehuis op
de Markt. Maar ook in jeugdcentrum Interval, theater De
Willem en het zwembad werken
ambtenaren van de gemeente
Papendrecht. De mannen en
vrouwen in de blauw-gele kleding en blauw-gele wagens met
het logo van de gemeente Pa-

Spreekuur
pendrecht die zorgen voor onderhoud van bomen, struiken en
parken, zijn ook medewerkers
van de gemeente.
Meer informatie
Als je meer wilt weten over de
gemeente, kun je kijken op de
website van Papendrecht:
www.papendrecht.nl

Wethouders en burgemeester
hebben wekelijks een spreekuur.
Op de website van de gemeente
zie je hoe je dat moet regelen.
Bedenk wel dat je niet voor elk
wissewasje naar een wethouder
of burgemeester kunt gaan. Je
idee moet dus al wat vaste vorm
hebben en het moet al duidelijk
zijn dat veel jongeren in Papendrecht hetzelfde erover denken of
willen.
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JEUGD IN ACTIE
Papendrecht en jongeren in
14 tweets
Een tweet is een bericht van maximaal 140 tekens.
Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Jeugdlintjes voor zes
bijzondere jongeren

@TimdeBie won met z’n glijboom de wedstrijd ontwerp
‘n droomboom. Met trap naar boven en dan via glijbaan
slingerend rond stam naar beneden.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Om Papendrechtse leerlingen het levensbelang van water te
laten zien, volgden ze op schip de Watervlo een interactief
waterprogramma.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Leerlingen groep 8 Oranje Nassauschool dragen adoptie
oorlogsmonument over aan groep 7 van basisschool De
Knotwilg, locatie Wilgenhoeck.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Op de laatste dag van de verkeersweek reikt wethouder
Wilco Scheurwater het ‘School op Seef’ label uit aan De
Wielen.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Oranje-Nassauschool kampioen met oudste kinderen in het
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd door PKC.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

’t Kofschip de Wielen wint de Sportiefste School Bokaal
2011. Omdat dit de derde keer is, mag de school de bokaal
houden.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Scholieren van de groepen 8 van de Oranje Nassauschool
en ’t Kofschip planten bomen in het kader van de Nationale
Boomfeestdag.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Na grondige verbouwing is christelijk jongerencentrum
Upstairs weer open.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Het Willem de Zwijger College wint de traditionele
debatwedstrijd van Christelijk Scholengemeenschap De Lage
Waard.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

12 gemeenten, waaronder Papendrecht, genomineerd
voor Jong Lokaal Bokaal, die checkt hoe het staat met
jeugdbeleid. Capelle a/d IJssel won.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Bijna alle basisscholen in Papendrecht doen mee met Kies
voor Hart en Sport en leren belang sporten samen met
gezonde voeding en leefstijl.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Leerlingen van 2 VWO kregen geschiedenisles over
Papendrecht in het gemeentehuis naar aanleiding van
publicatie van het boekje ‘Papendrechtse water-landers’.

Kidsjaarverslag

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Hoe groot is ‘t schoolplein? Hoeveel water past er in
aquarium? Op jaarlijkse Grote Rekendag rekenden leerlingen
OBS De Viermaster ‘t uit.
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Jongeren die zich inzetten voor
de samenleving, of een andere
bijzondere prestatie leveren.
Sinds twee jaar toont de gemeente waardering hiervoor door
hen Jeugdlintjes te geven. In 2011
kreeg Stefan van Gorsel (1993)
deze voor het vrijwilligerswerk
dat hij doet. Stefan doet sinds
oktober 2010 gemiddeld twee
keer per week vrijwilligerswerk in
verpleeghuis De Wieken. Hij be-

gon hiermee in het kader van zijn
maatschappelijke stage, maar is
dit blijven doen omdat hij het fijn
vindt iets voor dementerende ouderen te betekenen. Laurens van
Uden (1991) kreeg de onderscheiding voor de tijd (acht uur per
week) die hij steekt in activiteiten
voor het Rode Kruis. Fleur Terlouw
(1997), Hnady Abbady (1998)
en Jeanine Wols (1996) voor het
harde trainen in debattechnie-

Kinderen en jongeren tussen de 6
en 23 komen in aanmerking voor
een Jeugdlintje als zij zich op bijzondere manier inzetten voor de
samenleving.

Bekijk hoe Jeanine Wols jeugdcommissaris
van de Koningin wordt in Zuid-Holland.

Kidsjaarverslag Gemeente Papendrecht

Burgemeester De Bruin leest verhaal Superjuffie voor
aan leerlingen in pyjama van groep 4 van Koningin
Beatrixschool.

Kidsjaarverslag

Vrijdag 18 november 2011 reikte burgemeester De Bruin voor de
tweede keer Jeugdlintjes uit aan zes Papendrechse jongeren. Als
dank en waardering voor de bijzondere prestaties die ze leveren.

ken wat zij elke vrijdagmiddag
deden. Met succes. Zij mochten
Zuid-Holland vertegenwoordigen
tijdens het Nationaal Jeugddebat.
Fleur, Jeanine en Hnady lieten de
stem van de jeugd horen aan landelijke politici. Daarnaast is Jeanine gekozen tot Jeugdcommissaris
van de provincie Zuid-Holland.
Tot slot kreeg Wesley Kwakernaat (1997) een Jeugdlintje voor
de bingo-activiteiten die hij organiseert ten behoeve van KiKa
(Kinderen Kankervrij) alsmede het
werven van sponsors voor de prijzen hiervoor.

Bomen smaken naar meer
Met het thema ‘Bomen smaken
naar meer’ was er tijdens de Nationale Boomfeestdag in maart
aandacht voor de waarde en het
belang van bomen. Dit jaar waren
scholieren van de groepen 8 van
de Oranje Nassauschool en ’t Kofschip aan de beurt om tijdens de
Boomfeestdag de wethouder te
helpen met bomen planten. Dat
gebeurde in de Arthur van Schendelstraat, Hendrik Breitnerstraat,
Jozef Israelsstraat, Anton Mauvestraat, Willem Roelofstraat, Jacob Marisstraat en de H.W. Mesdagstraat. Bij kinderdagverblijf ‘In
Kannen en Kruiken’ vulden basisschoolleerlingen bloembakken op
het speelpleintje met plantjes.

NL Doet? Jeugd Doet!
NL DOET is een jaarlijks evenement waarbij tienduizenden
mensen in heel Nederland vrijwilligerswerk doen. Iedereen
kan meedoen: personen, scholen, verenigingen, organisaties
en bedrijven. NL DOET zet op
deze manier inzet van vrijwilligers in de schijnwerpers. In
2011 werden in Papendrecht 19
klussen/activiteiten aangemeld.
En wat mooi was, het waren
vooral jongeren die ze zaterdag
19 maart uitvoerden.

