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Vaak lijkt het wel of álles aan
het schuiven is. Economische
structuren veranderen, de
zorg verandert drastisch, fysieke winkels verliezen terrein
aan on-line winkels, technologische ontwikkelingen vol-
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GEMEENTE GEEFT RUIMTE AAN IDEEËN EN KRACHT VAN INWONERS
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gen elkaar in hoog tempo op.
Het creëert onzekerheid, maar
biedt ook kansen. Tegelijkertijd vraagt het om een andere
relatie tussen gemeente en
inwoners.
Een van de veranderingen die
velen bezighoudt is die in de
zorg, de zogenaamde decentralisaties. Gemeenten zijn met
ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en
inkomen én zorg voor langdurig

zieken en ouderen. De gedachte
is dat gemeenten het dichtst bij
inwoners staan, zodat zij beter
maatwerk kunnen leveren en
effectiever en goedkoper kunnen werken. Regels moeten zo
eenvoudig mogelijk en inwoners
met een zorgvraag krijgen één
vast aanspreekpunt.
We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Van iedereen wordt
een andere rol gevraagd.

DOE-SAMENLEVING
De veranderingen vereisen nieuwe spelregels, nieuwe visies. De
traditionele overheid die regelt
en controleert, moet loslaten en
ruimte geven. Faciliteren waar
het nodig is, overlaten aan de
samenleving waar het kan. Zo
ontstaat ruimte voor initiatieven, ruimte voor inwoners met
ideeën. De enorme kracht die in
de samenleving zit, kan tot bloei
komen. Waar in het verleden de
focus sterk lag op wat mensen
niet kunnen, ligt het accent
nu op wat ze wél kunnen. Dit
versterkt de eigenwaarde van
mensen, dit versterkt de samenleving. Burgemeester De Bruin:
“Ideeën lanceren heeft wel iets
weg van bellen blazen. Vele lukken en vormen kleinere of grotere bollen. Sommige niet, die
spatten uiteen. In Papendrecht
lukt steeds meer. Bewoners die
met elkaar een moestuin vormgeven. Sociale wijkwinkel Fideel
in de Kooy, waar mensen met
een beperking en wijkbewoners
elkaar ontmoeten en diensten
en goederen kunnen ruilen.”
KRACHTIG PAPENDRECHT
De kracht van Papendrecht blijkt
ook uit andere voorbeelden. Zo

SPORTCENTRUM VOL IN BEDRIJF,
OMGEVING KRIJGT COMPLEET NIEUW GEZICHT
De plannen en artist impressions van het Sportcentrum
zijn werkelijkheid geworden.
Het Sportcentrum is zo goed
als klaar. In 2007 startte de gemeente een traject waarin onder
meer scholen, verenigingen, de
sportadviesraad, actiecomités
en inwoners hun bijdragen leverden. Na een onderbreking als
gevolg van onverwacht lastige
bodemomstandigheden, werd
flink aangepakt om tijd in te
lopen. In maart 2014 was het
zover: het nieuwe sportcentrum
was gebruiksklaar, wethouder
Kees Koppenol mocht de eerste
sporters welkom heten.
Nu is het de beurt aan de omgeving. Die verandert qua zicht
in hoog tempo. Na ruim veertig jaar trouwe dienst maakte
sporthal de Donck plaats voor
het nieuwe buitenbad. Inmiddels wordt op de vroegere ligweide volop gebouwd en nadert
de herinrichting van het gebied
Lange Tiendweg – Veerweg –
Burgemeester Keijzerweg inclusief het Apollo Hotel voltooiing.

Hoe het oude plaatsmaakt voor nieuwe ontwikkelingen in Papendrecht.

heeft Papendrecht in moeilijke
tijden een topvoorziening als
het sportcentrum met tophotel
weten te realiseren. Kwamen bij
het congres ‘Aerospace meets
Maritime’ kleine én grote bedrijven bij elkaar om in 2015
nieuwe innovatieve stappen te
zetten. Is het definitieve ontwerp voor de Markt vastgesteld,
zodat in 2015 de herinrichting
kan beginnen. In een eerder stadium reageerden meer dan 2500
Papendrechters om zich uit te
spreken over een voorkeursontwerp.
BRUG
Zo kwam er in 2014 de nieuwe
“Witte Brug Papendrecht” over
de A15 met de uitstraling van
de oude brug. Daarmee is de
brug niet alleen symbolisch voor
Papendrecht, maar ook voor de
overgang van de oude naar de
nieuwe werkelijkheid. Als mensen in Papendrecht elkaar inspireren, ideeën, kwaliteiten en
capaciteiten delen en uitwisselen en geloven in elkaar, kunnen
in Papendrecht nog veel mooie
dromen worden gerealiseerd.

Samenleving
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HOE DENKEN PAPENDRECHTERS OVER HUN BUURT?

Papendechters zijn heel tevreden over allerlei aspecten van hun buurt. Op vrijwel alle vlakken valt de waardering hoger uit dan het landelijk gemiddelde of de cijfers van andere Drechtsteden.

VELDEN-VAN-DE-TOEKOMST
BIJ PAPENDRECHTSE
VOETBALVERENIGINGEN
Afgelopen zomer kregen de
voetbalverenigingen
Papendrecht en Drechtstreek XtraGrass, een systeem waarbij de
natuurlijke grasmat is verstevigd
met kunstgras. Dankzij dit gras
zijn de velden vaker te bespelen.
De nieuwe Xtragrass matten die
afgelopen zomer zijn aangelegd,
werden mogelijk door een gezamenlijke inspanning van gemeente en voetbalverenigingen.
Drechtstreek greep de gelegenheid aan met steun van leden,
aanhang en de businessclub ook
een tribune en een lichtinstallatie
te plaatsen.
In de voorbereidingen zijn door
gemeente en verenigingen de
mogelijkheden voor extra samenwerking bekeken. Enkele keren per
jaar overleggen de voorzitters van

beide clubs, bijvoorbeeld over de
mogelijkheden tot gezamenlijke
inkoop van materialen. Verschillende teams van Papendrecht deden mee aan 7x7 toernooien bij
Drechtstreek, jeugdleden krijgen
gratis toegang bij de onderlinge
wedstrijden, de clubs waren eerder gezamenlijk betrokken bij de
voorbereidingen van een oudejaarsfeest bij PKC. Papendrecht
onderzoekt verder de mogelijkheden om te starten met voetbal
voor spelers met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
(G-voetbal). Andere verenigingen
in Papendrecht tonen hun maatschappelijke betrokkenheid op dit
vlak al door mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden
te sporten, zoals PKC, zwemvereniging De Geul en Bowlingvereniging Papendrecht.

KANSEN PAKKEN BIJ
PANNENKOEKENHUIS FRITTELLA
Pannekoekenhuis Fritella op de
Meent geeft als horeca leerwerkbedrijf mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt kansen op een baan. Zij
kunnen zich scholen en in een fijne
omgeving arbeidsvaardigheden
ontwikkelen en ritme opdoen. Medewerkers kunnen daarna doorstromen naar een passende werkplek in het reguliere bedrijfsleven.
Voor wie niet kan doorstromen,
worden de mogelijkheden bekeken
bij Fritella in dienst te blijven.
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Het concept is succesvol: verschillende werknemers behaalden MBO-diploma’s en in de zomer kreeg Frittella het keurmerk
‘De keus van Rob Geus’. De van
televisie bekende keurmeester
inspecteerde de keuken grondig
en plakte na aﬂoop het keurmerk
op. Geus heeft in nog meer opzichten zijn sporen nagelaten. Op
de menukaart van Frittella staat
de pannenkoek Rob Geus: met
appel, kaneel en een beetje kristalsuiker.

INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

RUIMTE VOOR IDEEËN EN ERVARINGEN VAN
ZAPPERS
ZAP-PERS VRAGEN AANDACHT VOOR SAMENWERKING

De gemeente Papendrecht is
trots op de bijna tweehonderd
ZAP-pers (zwerfafvalpakkers)
die hun straat en onze omgeving schoonhouden. Tegelijk
horen en zien zij veel, daarom
vroeg de gemeente hen naar
hun mening en ideeën. Van de
190 werden maar liefst 153 enquêtes ingevuld. De voornaamste uitkomsten op een rij.
Over de redenen om te ZAP-pen
zijn veel van de vrijwilligers het
eens: bijna de helft doet dat
om hun woonomgeving schoon
te houden. Redenen die verder
genoemd worden, zijn niet klagen maar aanpakken, een beter
milieu, het voorbeeld geven aan

anderen en de buurt schoner,
veiliger en schoner maken.
EXTRA COLLEGA’S
De ZAP-pers hebben een gezamenlijke ergernis: aandacht voor
hondenpoep. Ze zien graag meer
inzet van de gemeente, gratis
afvalzakjes en afvalbakken. Ook
zouden ze meer collega’s willen
onder meer door meer publiciteit in regionale media, betrekken
van basisscholen, buurtbewoners
aanspreken en het houden van
schoonmaakdagen.
IDEEËN ZAT
Op basis van de enquête kwamen verschillende ZAPpers in
het Papendrechts Nieuwsblad

aan het woord over hun ideeën.
Zo vindt Hubert Hoﬂack dat de
gemeente goed voor de ZAPpers
zorgt, maar hij vindt het jammer
dat men niet voldoende doet met
suggesties. “Rond de ﬂats heb je
hier een paar grote parkeerterreinen, maar vuilnisbakken zijn
nergens te vinden. Dat kan beter.”
Matthias, Julian, Hannah en Eva
Rietveld: “Eigenlijk zou iedereen
zijn eigen rommel moeten opruimen, want als iedereen zou ZAPpen zijn er geen ZAPpers meer
nodig.” Ook pleiten ze voor afvalbakken in het Vondelpark. “Als je
hier loopt, kom je geen afvalbak
tegen. Dat is natuurlijk geen excuus om je rommel zomaar weg
te gooien, maar dat gebeurt helaas wel. Hopelijk komen er afvalbakken om afval in het park
te verminderen.” Tot slot Jan Zuidema: “Naast het ZAPpen kun je
via de gemeentewebsite melding
maken van afval, maar het duurt
wel eens te lang voordat daar
wat mee wordt gedaan. Dan loop
ik soms het gemeentehuis binnen
en dan wordt het wel snel opgepakt. Het zou volgens mij ook
goed werken als je foto’s van de
situatie ter plekke kunt uploaden.
Tot slot zou ik ook graag zien dat
er anders wordt gemaaid. Nu
wordt over ﬂesjes of blikjes heen
gemaaid, met glasscherven en
stukjes blik als gevolg. Dat is gevaarlijk voor spelende kinderen.”

Bestuur
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KLACHTEN, BEZWAREN, WOB
klachten

2013

61

bezwaarschriften
2011

2010

2011

24

19

24

FLITSVERGUNNING

WOB-verzoeken

2014

2014

2014

41

79

44

2013

2012

40

27

In 2014
Niet werden
alle klachten afgehandeld
met behulp van mediation.
Daardoor hoefde niet
één klacht in de oﬃciële
klachtenprocedure.
Het aantal klachten daalde
ten opzichte van 2013.

2012

47

In 2014 nam het aantal
bezwaarschriften fors toe.
Dit heeft te maken met de
omgevingsvergunning van
de Rivierendriesprong, wat
resulteerde in 62 bezwaarschriften.

2013

42

Transparantie is een belangrijk gegeven voor overheden.
Het actief openbaar maken
van documenten past hier bij.
Toch stijgt het aantal WOBverzoeken, omdat het relatief
eenvoudig is.

Een daling van het aantal klachten, een zeer lichte stijging van het aantal WOB-verzoeken en een forse stijging van aantal bezwaarschriften.
Dat laatste komt uitsluitend door de 62 bezwaarschriften over de Rivierendriesprong.

Aanvragers van vergunningen
ervaren snelheid van afhandeling als betere dienstverlening.
Daarom introduceert Papendrecht ﬂitsvergunningen en
schetsplannen.
In sommige gevallen is het sinds
2014 mogelijk versneld een vergunning te krijgen. Afhandeling
vindt dan binnen 7 werkdagen
plaats. Dat kan voor veel voorkomende bouwaanvragen zoals
erfafscheidingen, bouwwerken bij
woningen (waaronder bergingen,
garages, tuinhuisjes en overkappingen), dakkapellen, dakopbouw
en reclameborden aan gevels.
Monumenten en panden die
behoren tot beschermd stadsof dorpsgezicht komen niet in
aanmerking voor de flitsvergunning. Voor aanvragers die
moeite hebben met de vraag of
hun plan binnen het geldende
bestemmingsplan past, biedt de
gemeente de mogelijkheid een
‘schetsplan’ in te dienen. De gemeente bekijkt dan of de bouwaanvraag past hierbinnen past.

INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

RUIMTE VOOR: MEEBEPALEN WOZ-WAARDE

GEMEENTE BETREKT INWONERS BIJ
WAARDEBEPALING WONING

NOODOPVANG HEEFT OOG, OOR
EN HANDEN VOOR MEDEMENS

De gemeente startte in 2014 met
het betrekken van huiseigenaren
bij de WOZ-waarde. Zij kunnen
dat doen door de gegevens voor
de waardebepaling in te zien in
hun belastingdossier. Dat kan
op de website van de gemeente
Papendrecht met behulp van
DigiD. Eenmaal ingelogd is in

Het gaat te ver om te stellen
dat de Papendrechtse samenleving 100% klaar is voor een
rol waarin meer eigen initiatief
wordt verwacht. Wel is duidelijk
dat inwoners van de gemeente
elkaar niet in de steek laten en
klaar staan om te helpen.

het waarde- en woonlastenoverzicht de WOZ-waarde te vinden
evenals gegevens waarop deze is
vastgesteld. Is een eigenaar van
mening dat de gegevens of de
WOZ-waarde niet kloppen, dan
kan deze meteen reageren door
het digitale ‘Reactieformulier
WOZ-waarde 2015’ in te vullen

en te versturen. De gemeente
wil op deze wijze inwoners meer
betrekken en de dienstverlening
verbeteren. De vastgestelde
waarde is de basis voor de onroerende zaakbelasting (OZB),
het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting) en de waterschapsbelasting.

INTEGRITEIT IS VOORWAARDE VOOR
VERTROUWEN IN OPENBAAR BESTUUR
Ambtenaren moeten onkreukbaar zijn en eerlijk handelen. Daar
leggen zij een eed over af. Desondanks tonen berichten in de media dat integriteitsschendingen voorkomen. Burgemeester De Bruin
legt uit hoe de gemeente Papendrecht omgaat met integriteit.
‘’Zeker nu we als overheid meer
verwachten van onze inwoners,
moeten we zelf onze zaken op
orde hebben en moet de samenleving voor de volle 100 % op
ons kunnen vertrouwen”, vindt
burgemeester De Bruin. “We
verwachten van onze ambtenaren en bestuurders dat ze zorgvuldig omgaan met informatie,
doen wat ze toezeggen, daarop
aanspreekbaar zijn en niet omkoopbaar,
belangenverstrengeling voorkomen en klachten
serieus nemen. Dat spreekt voor
zich. Helaas laten berichten in
de media zien dat niet alle overheidsfunctionarissen daarvan

doordrongen zijn. Eigen belang
wint het soms van algemeen
belang.”
PLICHTEN EN VALKUILEN
“Om voor onszelf en de medewerkers duidelijk op het netvlies
te houden wat plichten, mogelijke valkuilen en oplossingen
zijn, besteden we hier regelmatig aandacht aan. Ambtenaren bijvoorbeeld verklaren hun
plicht integer te vervullen bij de
ambtsaanvaarding en het afleggen van de ambtseed. Daarnaast
helpt regelmatige reflectie op
wat je doet als ambtenaar of bestuurder. Waar het mij om gaat

is dat we ons met trots en vertrouwen inzetten voor Papendrecht en het vertrouwen dat
de samenleving in ons stelt niet
beschamen.”
VORMEN VAN
INTEGRITEITSSCHENDINGEN
Onderzoek van de Vrije Universiteit uit Amsterdam onder
ruim 7300 ambtenaren van rijk,
provincies en gemeenten laat
zien dat zo’n één op de vijf de
afgelopen twee jaar getuige was
van integriteitsschendingen. De
meest genoemde schendingen
zijn ongewenste omgangsvormen, misbruik van bevoegdheden of informatie, fraude,
verduistering, corruptie, onverenigbare functies, wangedrag in
de vrije tijd, giften, wanprestaties en verspilling.

Zo ving in maart 2014 de Stichting Noodopvang Papendrecht
voor de derde keer geluiden op
over mensen die zonder geld,
eten en spullen in een leeg
huis waren geplaatst. “Wat de
Stichting doet”, licht Tine Kouwenhoven toe, “is zorgen voor
onderdak voor dakloze vluchtelingen-gezinnen die nog geen
verblijfsvergunning
hebben,
maar wel bezig zijn in hun procedure. In maart ging het niet
om vluchtelingen, maar om Nederlandse mannen die, zonder
afstemming met hulpverlening,
in Papendrecht werden geplaatst. Wat er toen gebeurde,
was hartverwarmend. Er werd
heel veel aangeboden en we
konden goed met elkaar samenwerken, met de voedselbank en
VluchtelingenWerk.”

king komt met mensen die door
allerlei oorzaken nauwelijks
het hoofd boven water kunnen
houden. Het geeft dan veel voldoening als mensen weer op de
been kunnen worden geholpen.
Om als Noodopvang gezinnen
op te kunnen vangen, huren we
een appartement en richten dat
in. Daarvoor zijn spullen nodig,
zoals koelkast, wasmachine en
gasfornuis. Het is goed dat inwoners elkaar helpen als dat
nodig is. We hebben gemerkt
dat heel veel mensen best wat
voor een ander willen doen,
maar dat niet altijd bekend is
wie hulp kan gebruiken. Het is
dan fijn als iemand bemiddelt
tussen vraag en aanbod, zoals
de Noodopvang Papendrecht, de
voedselbank, VluchtelingenWerk
en Stichting Present dat doen.”

MENSEN OP DE BEEN
HELPEN
“We realiseren ons dat we het
als burgers in ons land goed
hebben, vooral als je in aanra-
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Zorg
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GEMEENTEN ZORGEN VOOR JEUGDHULP EN
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

RUIMTE VOOR: PARTICIPATIE
DANKZIJ DE WIJKWINKEL
BIJ FIDEEL IS WIJK DE KOOY WELKOM VOOR KOFFIE, EEN
PRAATJE EN IDEEËN

Sinds 1 januari 2015 zijn in Nederland met de Wet maatschappelijke ondersteuning de gemeenten verantwoordelijk voor
ondersteuning van kwetsbare inwoners, zoals mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen. Diezelfde
datum trad ook de Jeugdwet in werking, waarmee gemeenten
ook verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp en
bescherming van kinderen.
Dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning draagt er aan bij dat
samen met de organisaties die
hulp aanbieden – zoals thuiszorgorganisaties, het Rode
Kruis, de kerken, MEE Drechtsteden, Gemiva, Yulius, de Sociale
Dienst Drechtsteden, ouderenbonden, de gemeente, het Leger des Heils, wijkagenten, de
voedselbank, Woonkracht10 en
vrijwilligers – slimmer, sneller, goedkoper en effectiever
gewerkt kan worden dan voor-

heen. Door meer nadruk op de
eigen verantwoordelijkheden en
door ondersteuning in de wijken
te regelen, is de verwachting
dat mensen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. De organisaties staan inwoners van
Papendrecht van 18 jaar en ouder bij met vragen op het vlak
van onder meer het huishouden,
mantelzorg, eenzaamheid, dementie, psychische beperkingen,
schulden, dreigende huisuitzetting en overlast.

PAPENDRECHTSE ZORGKAMPIOEN
Zorg heeft niet alleen professionals nodig, mantelzorgers
zijn net zo belangrijk. Om dat te
benadrukken roept Rivas Zorggroep mensen op zorgkampioenen voor te dragen. Een van hen
is Corina Sint Nicolaas. Zij zorg
voor haar man die MS heeft en
haar twee zonen. Rivas Zorggroep waardeert mensen die
zich inzetten voor een ander
en nog echt zorgen voor elkaar.
Daarom zet Rivas tijdens de
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zomer iedere week een van de
zorgkampioenen in ’t zonnetje.

Kijk voor meer informatie op:
www.zonnigekijkopzorg.nl

Ook kinderen en hun ouders die
er zelf even niet uitkomen, kunnen tijdelijk een beroep doen op
professionele hulp via het Centrum Jeugd en Gezin. Het jeugdteam met medewerkers die hulp
verlenen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke
gezondheidszorg en zorg voor
kinderen met een verstandelijke
beperking onderhoudt contacten met onder meer huisartsen,
onderwijs, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen.
Volgens de aanpak ‘een gezin een plan – een begeleider’ stellen gezinnen met hun begeleider
een plan op, zodat gezinnen met
hulpvragen met minder hulpverleners te maken hebben en hulp
snel en beter op elkaar wordt afgestemd.

“We noemen Fideel een sociale wijkwinkel omdat we willen
uitgroeien tot het sociale hart van wijk de Kooy, waar allerlei
activiteiten plaatsvinden voor wijkbewoners en bezoekers van
onze dagbesteding.” Aan het woord Nella Rijsdijk van de Gemiva-SVG Groep die Fideel aan de Albert Schweitzerstraat 115
exploiteert vertelt.
“We willen de wijk en onze activiteiten op het vlak van zorg
met elkaar verbinden, want we
kunnen veel voor elkaar betekenen. In Fideel is iedereen
van harte welkom om aan onze
trendy steigerhouten stamtafel
koffie of thee te drinken en een
praatje te maken. We hebben
een ruilboekenkast, we zijn inzamelpunt voor cartridges, oude
mobieltjes en plastic flessendoppen, Met de opbrengst steunen we goede doelen. Via het
vraag- en aanbodbord kunnen
bezoekers spullen en diensten
uitwisselen. Met donaties kopen
we zaden en plantjes om groente te telen voor de Voedselbank
en we verkopen tweedehands
kinderkleding en cadeauartikelen. Deze ambachtelijke artikelen, vooral kaarsen en bakproducten, worden in onze ateliers
gemaakt door cliënten van de
dagbesteding.”
VEEL GEZELLIGER
“Je kunt praten over participatie,
maar je moet het vooral doen.
We hopen onze activiteiten
samen met wijkbewoners verder uit te breiden. Organisaties
kunnen hier bijvoorbeeld ver-

gaderen. In de keuken kunnen
mensen gezamenlijk koken en
hier met twintig mensen eten,
dat is natuurlijk veel gezelliger
dan alleen. Leerlingen kunnen
hier hun maatschappelijke stage
doen en we zijn een erkend leerwerkbedrijf. Dat betekent dat we
mensen voor wie het nog niet
mogelijk was om werkend actief
te zijn een steuntje in de rug
geven. We kijken niet naar wat
ze niet kunnen, maar naar wat
ze wel kunnen. We hebben ook
teams die buurten schoonhouden en werken op de manege en
de kinderboerderij. Het is voor
hen hartstikke leuk om nuttig
werk te doen. Daarbij krijgen
ze volop gelegenheid om hun
sterke kanten te laten zien. Ze
horen bij een groep, hebben plezier en voldoening en het risico
op terugval is kleiner. Bovendien
bespaart het Papendrecht nog
eens geld ook. Als de duimpjes
van bewoners omhoog gaan, is
dat het mooiste compliment dat
ze kunnen krijgen. Het heeft dus
meerwaarde voor onze cliënten,
maar ook voor de gemeente en
de wijk. Kortom, het is goed
voor iedereen.”

Onderwijs
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BEDRIJFSSCHOLEN FOKKER EN PON POWER LEIDEN JONGE VAKMENSEN OP

Bedrijfsscholen voorzien in een deel van de behoefte aan technische vakmensen. Papendrecht heeft verschillende van deze
opleidingen binnen haar grenzen, zoals de bedrijfsscholen van
Fokker en Pon Power.
In het gebouw van het Willem de
Zwijger College leidt de bedrijfsschool van Fokker Aerostructures
jongeren op voor een loopbaan
in de vliegtuigbouw. Fokker ontwerpt, produceert en onderhoudt
onderdelen van vliegtuigen, helikopters, ruimtevaartsatellieten
en voertuigen, onder meer in de

vestiging Papendrecht. Om de
positie als belangrijk centrum van
de technische industrie in Nederland te versterken, steunen Papendrecht en de Drechtsteden
technisch onderwijs en sloot
de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst met Fokker.
Leerlingen beginnen met een

praktisch en theoretisch deel van
zes maanden, waarbij ze 32 uur
per week in de bedrijfsschool en
8 uur op het DaVinci College in
Dordrecht zijn. Vakken zijn onder
meer Engels, rekenen en theorie
over vliegtuigbouw, zoals meten,
tekeningen lezen en kennis van
materialen en gereedschappen.
Op de bedrijfsschool krijgen de
leerlingen ‘s ochtends theorie,
daarmee gaan ze ’s middags praktisch aan de slag. Na de eerste
periode volgen zes stageperiodes
van zes tot zeven weken in de
fabriek, waarbij ze in de praktijk
kennis maken met alle stappen in
het bouwen van vliegtuigonderdelen. Van de aanvoer van basisonderdelen tot het eindproduct.
Het tweede jaar wordt afgesloten met praktijk- en theoretische
examens. Leerlingen die slagen,
krijgen een aanstelling bij Fokker.
Het Papendrechtse bedrijf Geveke Motoren was de eerste die
na de Tweede Wereldoorlog in

JET-NET HELPT BEDRIJVEN AAN LEERLINGEN DIE
LEER- EN NIEUWSGIERIG ZIJN NAAR TECHNIEK
Papendrecht kent sinds oktober een Jet-Net bedrijf/
school. In deze unieke samenwerkingsvorm stimuleren twee
scholen, drie bedrijven en de
gemeente techniek bij leerlingen van het voorgezet onderwijs. Voor bedrijven is het een
interessante mogelijkheid onderzoekende en gemotiveerde
leerlingen met vernieuwende
ideeën te leren kennen.

In 2013 bezochten docenten
van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard Fokker Aerostructures, Iv-Groep en
IHC Merwede om te zien wat
de bedrijven precies doen. Met
Jet-Net zijn raakvlakken tussen
scholen en bedrijven in beeld
gebracht om een onderwijsprogramma op te stellen dat
aansluit op de behoefte van
bedrijven. Jet-Net is een lande-

VOLKSUNIVERSITEIT PAPENDRECHT FIER OVEREIND

kan er, ongeacht achtergrond,
betaalbaar een cursus volgen.
Ook vormt die een belangrijke
ontmoetingsplek voor mensen
met dezelfde belangstellen. Een
groot deel van het cursusaanbod betreft taalcursussen.

worden eerst bijgepraat over de
geschiedenis van Pon Power en
de normen en waarden van het
bedrijf. Ze gaan onder begeleiding van twee ervaren leermeesters vooral aan de slag met werkzaamheden die specifiek zijn voor
Pon en met de motoren waarmee
het werkt. Daarnaast staat meer
algemene kennis centraal, onder
meer op het gebied van verbrandings-, koel- en smeersystemen.
Afronding van de opleiding levert een volwaardig mbo-diploma op niveau 3 op, waarmee de
kans op een baan bij Pon Power
of een ander bedrijf groot is. In
2011 behoorde de bedrijfsschool
bij de beste vier van Nederland.

INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

RUIMTE VOOR BETROKKENHEID
SCHOLEN EN OUDERS
NIEUWE PAPENHOEVE IS OPEN, FRIS, SFEERVOL EN
INTERESSANT

lijke organisatie opgericht door
grote bedrijven als Philips en
Shell om leerlingen van Havo,
VWO en hoger onderwijs kennis
te laten maken met de mogelijkheden van technologie.
Een van de projecten die hieruit
voortkwamen is de zoektocht
om ‘plastic soep’ in de oceanen
op te ruimen en tegen te gaan.
Leerlingen van beide scholen dachten met IHC Merwede
onder meer mee over speciale vaartuigen en netten bij de
monding van rivieren die vissen
doorlaten maar plastic tegenhouden. Iv-Groep werkt aan
de andere kant van de wereld
aan het sluizencomplex van het
Panamakanaal. Met de nieuwe,
bredere sluizen krijgen grote
schepen een bredere doorgang
tussen de Atlantische en de
Stille Oceaan. Leerlingen dachten mee over antwoorden op
vragen waar de ingenieurs van
het bedrijf in het project mee te
maken hebben.

Volksuniversiteiten hebben het moeilijk in Nederland. In de
Drechtsteden verdween de een na de andere Volksuniversiteit.
Die van Papendrecht staat er nog steeds en vervult inmiddels
een regiofunctie.
In Zuid-Holland zijn nog 16
volksuniversiteiten, waaronder
die van Papendrecht. Binnen
de Drechtsteden is Papendrecht
nog als enige overgebleven.
De Volksuniversiteit heeft een
belangrijke functie. Iedereen

Europa het dealerschap van Cat®
motoren kreeg. Caterpillar® is
wereldmarktleider op het gebied
van bouw- en mijnbouwmaterieel, diesel- en gasmotoren, industriële turbines, generatorsets
en warmte-krachtinstallaties. In
2003 werd Geveke overgenomen,
als Pon Power richt het bedrijf
zich op motoren en generatoren voor de scheepvaart, zoals
binnenvaart, zeevaart, baggeren offshore-industrie. In 2009
startte de onderneming met de
bedrijfsschool om toekomstige
medewerkers in twee jaar een
steviger theoretische basis te
geven. De leerlingen krijgen een
dienstverband van veertig uur en

Halverwege de afgelopen zomer keerden de meeste dieren
terug naar hun vertrouwde en
verbouwde kinderboerderij de
Papenhoeve. Vele nieuwsgierige
bezoekers maakten inmiddels
kennis met het compleet vernieuwde complex.
De nieuwe Papenhoeve ligt minder beschut en verscholen en is
van buitenaf zichtbaarder. Dat
nodigt publiek en voorbijgangers
uit om eens binnen te wandelen
en een kijkje te nemen. Daarvan
wordt volop gebruik gemaakt.
In de nieuwe gebouwen zijn bestaande materialen zo veel mogelijk opnieuw gebruikt en ook
de herkenbare schoorsteen heeft
weer een plekje gevonden.

De kinderboerderij betrekt onder meer scholen en ouderen
bij het reilen en zeilen en werkt
samen met Gemiva-SVG Groep,
die mensen onder meer helpt in
hun woonomgeving, op school
en op het werk. Het is de bedoeling educatieprogramma’s
voor jong en oud te starten
over alles wat te maken heeft
met mens en dier in de natuur
,verzorging dieren, milieu en
natuur,. De thema’s zijn mede
afhankelijk van de inbreng en
vragen van inwoners van Papendrecht. Daarnaast wil de
kinderboerderij ouderen en
mantelzorgers meer betrekken
bij de organisatie en een brug
slaan tussen ‘jong en ouder’.

PRINS CONSTANTIJN START MET BIEB OP SCHOOL
De Prins Constantijnschool
startte in januari 2014 de ‘Bibliotheek op school’, waarin
bibliotheken en scholen in Nederland samenwerken aan taal-

ontwikkeling, meer lezen en
leesplezier. Door 15 minuten per
dag vrij te lezen, leren kinderen
duizend nieuwe woorden per
jaar. De Constantijn besteedde

eerst aandacht aan de inrichting
van de leesomgeving, stelde het
leesgedrag van de leerlingen
vast en maakte een leesplan.
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PAPENDRECHT SCOORT MET
MILIEUBAROMETER
In 2014 konden inwoners van
Zuid-Holland
inzendingen
voor de Duurzaamheidsprijs
Zuid-Holland Zuid 2015 nomineren. Een jury koos hieruit
vier projecten, waaronder het
Papendrechtse project VMBOT stage Milieubarometer. Begin 2015 kwam het zelfs als
winnaar uit de bus. De prijs is
bedoeld om bijzondere duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren.
De milieubarometer toont ondernemers in één oogopslag de

milieuprestaties en bijbehorende kosten van hun bedrijf. Voor
ondernemers is het verzamelen van gegevens hiervoor een
tijdsintensieve klus. In het stageproject VMBO-T helpen scholieren bedrijven bij het invullen
ervan en geven tips om kosten
én milieu te sparen. De samenwerking tussen onderwijs en
bedrijven is daarmee een mooi
voorbeeld van ‘n win-win situatie. De prijs werd januari 2015
uitgereikt door Tweede Kamerlid
Stientje van Veldhoven aan wethouder Joke Reuwer.

INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

VRIJWILLIGERS RICHTEN
SOCIALE MOESTUINEN IN

Bekijk de film.

HEERLIJKHEID EN IMKERIJ FINALIST RABO
DUURZAAMHEIDSAWARD

Een samenwerking tussen De Heerlijkheid Papendrecht en Imkerij & Educatie Ronald van Doesburg bereikte de finale van de
Rabo Duurzaamheidsaward.
De finalisten De Heerlijkheid
van Papendrecht en Imkerij &
Educatie Ronald van Doesburg
realiseren een bijen- en in-

secteneducatiestal midden in
een boomgaard. De stal biedt
ruimte aan acht bijenkasten
waarachter zich een afgesloten

ruimte bevindt voor educatiedoeleinden. Op het dak voorzien zonnecollectoren in de
eigen stroomvoorziening. Deze
opzet maakt het mogelijk informatie te geven en opleidingen
te verzorgen, bijvoorbeeld voor
aspirant imkers.

GEMEENTE PAPENDRECHT GAAT ELEKTRISCH
De gemeente Papendrecht stimuleert dat haar medewerkers en
inwoners vaker kiezen voor schonere en duurzame vervoersmiddelen. De gemeente schafte daarom in 2014 vier elektrische
fietsen en twee e-scooters aan en zorgde voor twee publieke
oplaadpunten voor elektrische auto’s.
De gemeente kiest steeds vaker voor schoner en duurzaam
vervoer. In 2014 kwamen er
vier elektrische fietsen voor

dienstreizen van medewerkers
en twee elektrische scooters
voor opzichters. De financiering gebeurde uit het regio-

naal programma Luchtkwaliteit
2006-2015 dat tot doel heeft
de luchtkwaliteit in de Drechtsteden te verbeteren. Daarnaast
kwamen er twee publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s aan het Bosbessenplein en
op de Keizerskroon.

Beheren snippergroen en inrichten sociale moestuinen op
verschillende plaatsen. Dat is
het ideaal waaraan een groep
vrijwilligers enthousiast werkt.
In samenwerking met gemeente,
buurten, scholen en andere organisaties. Initiatiefnemer Leo
Quist vertelt.
“Ik maak deel uit van het
wijkplatform
Molenvliet/Wilgendonk en sinds enige jaren
met de VUT. Vanaf dat moment
ben ik gaan tuinieren. In combinatie met mijn passie voor
regelen en organiseren kreeg ik
het idee of in Papendrecht sociale moestuinen of buurttuinen
zijn te realiseren. Eind vorig jaar
mocht ik mijn plannen toelichten aan leden van de gemeenteraad, daar werd razend enthousiast op gereageerd.”
GROENE VINGERS
“Inmiddels hebben we dertien
vrijwilligers met ieder hun eigen
inbreng. De een heeft een biologische achtergrond, de ander
weet alles van moestuinen en
zaden en de derde is onderwijsassistente. Bewonersgroepen uit
de Beukmolen, Esdoornlaan en
Zwanebloemplein lieten al weten daadwerkelijk buurttuinen
te willen opzetten. We vragen
de gemeente alleen ruimte en
een kleine financiële bijdrage
om hen te helpen met adviezen,
plannen en dergelijke. Bijvoorbeeld over wat je wel, niet en
wanneer kunt kweken, of er vol-

doende zonlicht is. Ook mensen
die geen groene vingers hebben,
helpen we op weg.”
SLA, BOONTJES EN BIETEN
“Daarnaast willen we graag een
apart stuk grond om voor de
voedselbank sla, boontjes, bieten en dergelijke te kweken en
zo in hun behoefte aan verse
groente te voorzien. Ook hebben
we contact met basisscholen,
kinderopvang, de kinderboerderij, Rivas en Gemiva om te helpen met het opzetten van tuinen waar leerlingen, kinderen,
cliënten en bezoekers alles kunnen leren over planten, kweken
en groei van gewassen. Onze
hoop is dat we het terrein van
de gesloopte sporthal De Laaght
kunnen inrichten als belevingstuin, met onder meer een waterpartij, kruiden, een vlindertuin
en eetbare bloemen.”
OOGSTFEESTEN
“Ik realiseer me dat niet iedereen
net zo enthousiast is als ik, maar
voor mij is het project geslaagd
als de eerste spade de grond ingaat, de eerste drie tuinen zijn
gerealiseerd en deze zichzelf
kunnen bedruipen. Daarbij zie
ik graag dat mensen lol hebben,
met plezier samenwerken en dat
we twee keer paar jaar op de
moestuinen oogstfeesten gaan
vieren. Dat maakt de gemeente
en de verschillende buurten
nog groener en socialer en daar
worden we allemaal beter van.”

DUURZAAM DENKEN: VROEG GELEERD IS OUD GEDAAN
Scholieren van de Anne
Frankschool leren al vroeg het
belang van duurzaamheid in
het project ‘duurzaamheid en
techniek’.
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In september gingen scholieren
samen met de gemeente de wijk
in om zwerfafval te verzamelen.
ZAPpers hielpen hen daarbij. Vervolgens gingen ze naar gemeen-

tewerf om het afval in te leveren.
In het project leren kinderen ook
over het scheiden van afval door
op het schoolplein zelf een milieustraat te maken waarover ze

huisvuil, zwerfvuil, vuilniszakken
en kapotte elektrische apparaten verdeelden. Tot slot werd in
de klas geleerd dat je afvalmateriaal een tweede leven kunt ge-

ven. Scholieren maakten prachtige creaties van het afval. Als
afsluiting was er in oktober een
kijkavond voor ouders en andere
belangstellenden.

Ondernemen/Werk
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LUCHT- EN SCHEEPVAART SAMEN SLIMMER
EN STERKER

SAMENWERKING BRENGT GEMEENTE,
BEDRIJVEN, ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT VOORDELEN
De gemeente Papendrecht werkt steeds nadrukkelijker samen
met lokale bedrijven, waar onder Fokker. Inmiddels is de bedrijfsschool van het bedrijf alweer enige tijd in Papendrecht
gevestigd. Aan het nieuwe internationale hoofdkantoor en een
high-tech fabriekshal wordt gewerkt. Zulke vormen van samenwerking brengen winst op verschillende vlakken.
Afspraken tussen de gemeente
en Fokker maken het onder
meer mogelijk de omgeving op
het Slobbengors te ontwikkelen
tot groen gebied met toeristische en recreatieve elementen.
Daarnaast zorgt de nieuwe fabriekshal - waar onderdelen
gemaakt gaan worden voor
Boeing, Airbus, Lockheed, Dassault en andere prominente
vliegtuigbouwers - voor directe
arbeidsplaatsen en extra banen

In maart vond een uniek congres plaats in Papendrecht: de
lucht- en scheepvaartindustrie ontmoetten elkaar onder de titel
Aerospace meets Maritime in het Apollo hotel. De bijeenkomst
gaf een belangrijke impuls aan samenwerking en uitwisseling
van kennis over nieuwe, sterke materialen.
Lange tijd waren staal en aluminium de belangrijkste materialen in zowel de lucht- als
de scheepvaart. Maar in de
luchtvaart worden steeds vaker nieuwe, sterkere en lichtere materialen toegepast,
waardoor vliegtuigen veiliger
en goedkoper vliegen. Ook de
scheepvaartindustrie en maritieme sector zijn geïnteresseerd
in zulke ontwikkelingen. Met
het congres wilde de gemeente en wethouder Korteland de
sectoren bij elkaar brengen om
kennisuitwisseling en samenwerking een impuls te geven

en de mogelijkheden verder te
onderzoeken om innovaties in
de ene sector ook toe te passen in de andere. Dat is niet alleen goed voor de winstkansen
van de bedrijven, het versterkt
ook de regionale economie, de
arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en concurrentiepositie
van de regio.
Waar aanvankelijk enige koudwatervrees bij de bedrijven leek
te bestaan, was daar tijdens het
congres niets meer van te merken. Een ruime tweehonderd
vertegenwoordigers van de

gemeente, bedrijven die topspelers zijn op de wereldmarkt,
toeleveranciers, kennisinstellingen, studenten en leerlingen
van het Willem de Zwijger College en De Lage Waard waren
vanaf het openingswoord van
minister Henk Kamp van economische zaken enthousiast.
Na lezingen van onder meer
sprekers van Fokker, Boskalis
en de Technische Universiteit
Delft werd informatie uitgewisseld over verschillende thema’s,
zoals kostenreductie en verbindingen tussen nieuwe, slimmere materialen. Aerospace
meets Maritime krijgt inmiddels op verschillende manieren
vervolg, de resultaten hiervan
krijgen regelmatig aandacht in
de media.

EERSTE STER VEILIG ONDERNEMEN VOOR
WINKELCENTRUM WILGENDONK
Winkelcentrum Wilgendonk behaalde in november haar eerste
KVO-ster Winkelgebied. Om te voorkomen dat winkelcentra last
krijgen van onder meer criminaliteit, overlast, onveiligheid en
inbraken werken ze samen met de gemeente, brandweer, politie
en andere organisaties aan veiligheid en uitstraling.
Onder begeleiding van een
adviseur werden voor de Wilgendonk veiligheidsproblemen
in kaart gebracht, oplossingen

gezocht en maatregelen genomen. De eerste fase werd afgerond met een veiligheidsanalyse op basis van een schouw,

een ondernemersenquête en
cijfers van de politie en brandweer. Een plan van aanpak bevat de afspraken van betrokken
partijen en bijpassende maatregelen. Iedere twee jaar is er
een evaluatie en hercertificering en is een volgende ster
te verdien (vijf sterren is het
maximum).

PAPENDRECHT HANDELSHOOFDSTAD ZUID-HOLLAND
Inwoners van Papendrecht zijn
fan van Marktplaats, zo blijkt
uit onderzoek. Van alle ZuidHollanders, zijn Papendrechters
net als een jaar eerder ook in
2014 de actiefste handelaren.

Ruim 20 procent van alle inwoners handelden via Marktplaats.
Boden Papendrechters in 2013
nog vooral kinder- en babyspullen te koop aan, in 2014 werden
damesschoenen het meest aan-

geboden, gevolgd door bankstellen en stoelen. Landelijk zijn
inwoners van het Groningse Bad
Nieuweschans de meest actieve
handelaren.

door spin off-effecten. Verder
werkt Fokker mee aan betere
aansluiting tussen onderwijs en
de beroepspraktijk. Op de eigen
bedrijfsschool in Papendrecht
leidt het bedrijf zelf vliegtuigbouwers op. De mogelijkheden
om samen met onderwijsinstellingen en andere bedrijven deskundig personeel op te leiden
en gekwalificeerde medewerkers uit te wisselen in een arbeidspool worden onderzocht.

BEDRIJVENTERREIN
OOSTEIND KNAPT ENORM OP

Na zorgvuldige voorbereidingen door gemeente en ondernemers werd begin vorig jaar
gestart met verdere verbetering
van de kwaliteit van bedrijventerrein Oosteind. Eerder werd
de ontsluitende Ketelweg aangepakt met onder meer nieuwe
verharding, groen en een aparte fietsrijstrook.
In 2014 waren er werkzaamheden bij de Rosmolenweg en
Gantelweg. De wegen zijn opgeknapt, het openbaar groen is
opnieuw aangelegd en de openbare verlichting is vervangen
door duurzame LED verlichting.

De Waterbushalte verhuisde
van de Scheepvaartweg naar de
Rosmolenweg. Voor 2015 staan
werkzaamheden aan de Rietgorsweg en Scheepvaartweg op de
agenda. De revitalisering van de
openbare ruimte zorgt ervoor dat
het gebied aantrekkelijker wordt,
het verkeer beter doorstroomt en
dat de parkeersituatie verbetert.
Bedrijventerrein Oosteind biedt
plaats aan zo’n 130 bedrijven,
waaronder Boskalis, Visser &
Smit Hanab, Van de Grijp buizen, Scheepswerf Slob, Pon-Cat,
Veth propulsion, Van Sillevoldt
rijst, Sonneveld bakkerijproducten en Silvo kruiden.

WINKELCENTRUM
WESTPOLDER 40 JAAR JONG
Winkelcentrum
Westpolder
vierde in 2014 jaar het veertigjarig jubileum. De festiviteiten
begonnen in september met een
Pasar Malam, ofwel een Indonesische markt met optredens
en lekker eten. Later die maand
werd een kinderfeest gehouden
met onder meer schminken, een
ballongoochelaar, haarvlech-

ten, loomen, knutselen, gratis popcorn en suikerspinnen.
In oktober werden na acties,
aanbiedingen, verrassingspakketten en demonstraties tien
ballonvaarten verloot en vonden dansoptredens en dansworkshops plaats. De landelijk
bekende zanger Nielson maakte
het feest compleet.
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PAPENDRECHT DRAAGT STERKE PUNTEN UIT
Is het mogelijk de sterke punten van Papendrecht en de regio
verder te ontwikkelen, zodat inwoners en bedrijven daar voordeel uit halen? De gemeente, winkeliersverenigingen, ondernemers en inwoners zien kansen. Bijvoorbeeld met een promotieplan om te laten zien welke evenementen Papendrecht heeft of
kan ontwikkelen, welke diensten en producten al beschikbaar
zijn en waarom het goed is voor bedrijven zich hier te vestigen.
Marcel Beerthuizen was betrokken bij bijeenkomsten om de betrokken partijen in Papendrecht
te inspireren bij de ontwikkeling
van een promotieplan. Beerthuizen is ruim vijfentwintig jaar
actief en adviseert tal van bedrijven en organisaties over hun
marketing- en communicatiebeleid. “Ik vind het goed dat de gemeente het initiatief heeft genomen”, stelt hij, “om te kijken wat
er kan worden versterkt aan de
uitstraling van Papendrecht. In
dat proces kun je overigens ook
bepalen dat het allemaal goed is

en er niets veranderd hoeft te
worden. Tijdens de bijeenkomsten in Papendrecht viel me op
dat er al veel gebeurt, maar dat
dat lang niet bij iedereen bekend is. Een eenvoudig idee als
een evenementenkalender is een
goed instrument voor onderlinge afstemming. Daarnaast is het
interessant om te bekijken of er
niet meer verbinding kan worden gemaakt tussen al die initiatieven, zowel op communicatief als op commercieel terrein.
Want dat viel me ook op: er is
een grote bereidheid om samen

te werken, maar dat gebeurt nog
veel te weinig.”
KOMPAS
“Een belangrijk aandachtspunt
is communicatie met de achterban. Gebrekkige communicatie
is de belangrijkste reden voor
onvrede. Als je iets gaat veranderen, moet je ook vertellen hoe
je tot die keuze bent gekomen,
wat de motivatie is, wat het doel
is en wat er staat te gebeuren.
Dat haalt in vele gevallen direct
de kou uit de lucht. Tot slot: het
is prima dat er een promotieplan
komt, maar dat moet niet meer
zijn dan een richtsnoer. Niet te
veel praten. Het gaat vooral om
doen, vanuit de eigen kracht
van inwoners, organisaties en
bedrijven van Papendrecht. Dat
is het beste kompas dat er is.”

WITTE BRUG VERTROUWD EN WITTER DAN OOIT
ning verleend voor tolheffing om
bestrating van de weg te kunnen
bekostigen. Vermoedelijk is in
1781 als overgang over een van
de weteringen in deze omgeving
al een wit geschilderde houten
brug gebouwd. Aan het einde van
de Veerweg bij de rivier - de Merwede - was het veer naar Dordrecht lange tijd een belangrijke
schakel tussen stad en achterland. Tot de brug tussen Papen
drecht en Dordrecht in 1967 deze
functie voor het gemotoriseerde
verkeer overnam.
In december werd de nieuwe
Witte Brug over de A15 geopend voor verkeer. Daarmee
werd de eeuwenoude verbinding tussen Papendrecht en de
Alblasserwaard hersteld.
De locatie van de Witte Brug is
bijzonder omdat het een opvallende overgang is tussen stedelijk

en groen gebied. Een gebied dat
door de rust geliefd is bij fietsers,
wandelaars en natuurliefhebbers.
Daarnaast is de plek historisch
gezien interessant als verbinding
tussen de Alblasserwaard en Dordrecht. De Veerweg bestond al in
de Middeleeuwen en behoort tot
de oudste verharde wegen van de
streek. In 1683 werd een vergun-

De brug was de afgelopen jaren
niet hoog en breed genoeg meer
en de constructie was versleten.
De nieuwe brug lijkt sterk op de
vertrouwde brug met de kenmerkende en beeldbepalende boog
en de witte kleur. De brug is breder, hoger en daardoor veiliger
en draagt nu de officiële naam
‘Witte Brug Papendrecht’.
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‘BRIDGEHOOFDSTAD VAN DE REGIO’
COMBINEERT SPORTIEVE EN SOCIALE
FUNCTIE

Als één van de weinige gemeenten in Nederland bezit Papendrecht al bijna 20 jaar een niet-commercieel, modern en
goed geoutilleerd denksportcentrum. Daar combineren jaarlijks
30.000 bezoekers sportieve prestaties met gezelligheid.
“Met recht kunnen we Papen
drecht ‘bridgehoofdstad’ van
het district Dordrecht noemen”,
laat het bestuur van de Stichting
Denksport Papendrecht weten.
“Niet voor niets worden we door
de Nederlandse Bridge Bond landelijk als voorbeeld gesteld. Met
zeven bridgeverenigingen en
een schaakclub met jeugdafdeling, behoren we tot de grotere
sportorganisaties in Papendrecht.
Bij elkaar een kleine 500 leden die
wekelijks competitie spelen. We
besteden veel aandacht aan opleidingen. De schaakvereniging doet
dat voor z’n jeugdleden in eigen
beheer. Voor de bridgers geven
docenten allerlei cursussen en
workshops. In ons centrum worden toernooien gehouden door
denksportverenigingen uit de
regio. Andere sportverenigingen
en organisaties uit Papendrecht
houden er bijvoorbeeld hun jaarvergaderingen. Al met al beleven
jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers in
ons centrum een plezierige middag of avond. Om dat aantal even
in een context te zetten: dat zijn
evenveel bezoekers als theater De
Willem mag begroeten. Naast het
sportieve element vervullen met

name de bridgeverenigingen ook
een belangrijke sociale functie.
Vereenzaming van ouderen wordt
algemeen als serieus probleem in
de samenleving gezien. Talloos
zijn de groepjes van oudere leden
die via hun contacten in de eigen
vereniging, bridge spelen in de
huiselijke sfeer en zo een sociale
omgeving creëren. Zoals de reguliere sportverenigingen belangrijk
zijn voor de lichamelijke fitheid,
spelen denksportverenigingen
een vergelijkbare rol voor de
geestelijke fitheid. Niet voor niets
luidt het gezegde: een gezonde
geest in een gezond lichaam.
Ook in financieel opzicht is ons
centrum tamelijk uniek. We bedruipen ons volledig zelf, zonder
financiële steun van de gemeente.
Wel zouden we het op prijs stellen als de gemeente Papendrecht
ons gebouw ook zou gebruiken
voor gemeentelijke cursussen,
inspraakbijeenkomsten en dergelijke. We kunnen niet alleen de
inkomsten goed gebruiken, maar
zouden het ook als een erkenning
beschouwen van de belangrijke
rol die het denksportcentrum in
de Papendrechtse samenleving
vervult.”

MARKT WORDT LEVENDIGE PLEK VOOR
EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN

Zicht vanaf het water op De Kerkbuurt met als blikvanger de Grote Kerk,
gebouwd in 1891. De luidklok uit 1375 in de torenspits staat op de nationale
monumentenlijst. Naast de kerk was op de nummers 74 en 76 decennia lang een
broodbakkerij met winkel gevestigd. De foto komt uit de serie “Vanaf het water’
van fotograaf Wim Schut.
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De Markt moet een levendige plek
worden voor evenementen, recreatie en ontmoetingen. Om dat te
realiseren bereidt de gemeente al
langere tijd plannen voor. Eind
2014 werd het ontwerp voor
het plein gepresenteerd. Bomen,
planten, water, banken en een
podium zijn de belangrijkste elementen in de plannen.

Bij de planvorming zijn inwoners en ondernemers steeds
betrokken geweest. Op basis
van gesprekken werden vier
varianten geschetst, waarover Papendrecht een voorkeur mocht uitspreken. Op de
schetsen kwamen bijna 2000
reacties binnen. In 2015 wordt
het voorkeursplan verder uit-

gewerkt, naar verwachting
starten de werkzaamheden om
de plannen uit te voeren na de
zomervakantie. Dan wordt het
plein ook opgehoogd en wordt
grootschalig onderhoud uitgevoerd.

