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UITDAGINGEN BIEDEN RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN

WAT IS ER GEREALISEERD VAN DE TOEKOMSTVISIE 2015 UIT 2002?
In 2002 maakte de gemeente
Papendrecht samen met bewoners een toekomstvisie
gericht op 2015. Precies het
jaar waar dit Burgerjaarverslag verantwoording over aflegt. Om die reden dit keer
een dubbelslag: wat gebeurde
er in 2015 én wat is er gerealiseerd van de visie en/of
wensen die Papendrechters in
2002 hadden?
‘Hoe ziet Papendrecht er in 2015
uit?’, dat was de basisvraag in
2002 waarmee de werkgroep Visie 2015 in gesprek ging met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale
bestuurders. Zo’n toekomstvisie
is als een kompas om de koers
te bepalen. Nodig in een wereld
waar ontwikkelingen zich in
rap tempo opvolgen, bestaande
structuren veranderen of verou-

deren, inzichten veranderen en
bewoners wensen en/of suggesties hebben. Een hele uitdaging.
Maar bewoners en gemeente
gingen die aan en de toekomstvisie draagt dan ook passend de
titel ‘Papendrecht gaat de uitdaging aan’. Burgemeester Kees de
Bruin schreef in het voorwoord:

“De gemeente treedt de toekomst niet afwachtend en afstandelijk tegemoet, maar energiek, open en ondernemend.”
BRUISEND
Wensen en suggesties van bewoners waren er in overvloed
in 2002. Van een skatepark tot

een plek om te vissen; van een
bruisend centrum tot voldoende
groen; van voldoende winkelaanbod tot plekken om te spelen
of sporten. Voor dit burgerjaarverslag gingen we op zoek naar
de bewoners die input leverden
om de balans op te maken: wat
is er gerealiseerd van al die uit-

dagingen? Op elke pagina in dit
burgerjaarverslag 2015 staat in
een kadertje òf en hoe specifieke wensen uit 2002 zijn ingevuld. Burgemeester De Bruin:
“Papendrecht kan trots zijn op
wat we met z’n allen hebben
bereikt.”

GROENER EN RECREATIEVER
In 2002 wenste menigeen in de
Toekomstvisie dat de gemeente
in 2015 groener zou zijn. Papendrecht stond ook toen al
bekend als een relatief groene
gemeente, maar de afgelopen
jaren zijn verschillende gebieden
ingericht tot groene, recreatieve
gebieden. Zoals de Tiendzone
in 2015 in de wijk Oostpolder.
De cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het
gebied werden verrijkt door
aanleg van een landschapspark
met onder meer bijzondere flora
en fauna, wandelpaadjes, bruggetjes en speeltoestellen. In mei
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2015 was de opening van het
gebied met demonstraties door
een schaapherder en een valkenier en een show met modelbouwboten.
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HALVERING BEZWAARSCHRIFTEN
EN WOB-VERZOEKEN
In 2015 liep het aantal bezwaarschriften met méér dan de helft
terug en het aantal WOB-verzoeken met precies de helft.
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In totaal kwamen er in 2015
32 bezwaarschriften binnen,

47 minder dan in 2014. Van de
bezwaarschriften werden er
12 ingetrokken en 10 opgelost
door middel van mediation. Ook
het aantal ingediende WOBverzoeken liep fors terug: van
44 in 2014 naar 22 in 2015. In
vier gevallen was de informatie
niet bij de gemeente, maar bij
een andere instantie aanwezig.
Van de overgebleven verzoeken

is er op 16 binnen de termijn en
op 2 buiten de termijn besloten.
Ook waar het klachten betreft
is er een dalende trend: 35 in
2015 tegen 41 in 2014. Veel van
de klachten werden opgelost
door met de klager in gesprek
te gaan. Voor meer cijfers, zie
pagina 4.
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“PAPENDRECHT HEEFT VEEL VOOR ELKAAR GEKREGEN”

In 2002 blikte coach Ad van den Berg met zijn jeugdteam van
vv Drechtstreek vooruit naar 2015. Natuurlijk hoopte hij dat
zijn jongens het letterlijk ver zouden schoppen, misschien zelfs
wel tot de eredivisie. Dertien jaar later ging een deel van zijn
team speciaal voor deze uitgave opnieuw op de foto. Ad kijkt
bij die gelegenheid terug.
“Ik nam de Toekomstvisie laatst
nog eens door, dan zie je dat Papendrecht veel voor elkaar heeft

gekregen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het sportcentrum, het
vernieuwde theater, het winkel-

centrum, de spiksplinternieuwe
kinderboerderij en allerlei mogelijkheden om te sporten. Allebei de voetbalverenigingen
hebben nu kunstgras. De wijk
Oostpolder is voltooid, de Markt
wordt nu aangepakt om bij te
dragen aan een levendig centrum. Voor een gemeente als Papendrecht vind ik dat ’n knappe
prestatie. Zeker als je bedenkt
dat het werd gerealiseerd in een
economisch moeilijke periode.
Papendrecht toont zich daarmee
een ondernemende gemeente.
Daar komt bij dat we het hebben
getroffen met de ligging. In een
stedelijke omgeving met de bijbehorende voorzieningen, maar
ook vlakbij de mooie natuur van
de Alblasserwaard.”
OPZOEKEN, ONTMOETEN EN
CONTACTEN
“Ik werk bij Gemiva-SVG Groep,
de organisatie die mensen ondersteunt met een handicap,

chronische ziekte of andere
beperking. Nu de overheid zich
terugtrekt, moeten inwoners en
organisaties als de onze steeds
meer samenwerken om ervoor
te zorgen dat groepen, van jong
tot oud, het zo goed mogelijk
voor elkaar hebben. Dat vraagt
creativiteit, elkaar opzoeken en
een ondernemende opstelling.
Ik houd ervan het goede te behouden en daarnaast nieuwe
dingen te ontwikkelen, contact
met elkaar te maken en samen
te werken aan mooie dingen.
Gelukkig zie ik dat er op dat
gebied om me heen van alles
gebeurt en dat het ook tot resultaten leidt. Wij ontvangen
bijvoorbeeld buurtbewoners in
onze sociale wijkwinkel Fideel.
Onze cliënten werken mee aan
onderhoud bij vv Drechtstreek,
op de kinderboerderij en op andere plekken. De kinderboerderij
is trouwens in de nieuwe vorm
veel meer een echte ontmoe-

tingsplaats. Veel uiteenlopende
groepen treffen elkaar.”
NIET STILGEZETEN
“De foto in de Toekomstvisie is
genomen op 2 februari 2002, de
dag van het huwelijk van Willem
Alexander en Maxima. De meeste jongens voetballen nog. Een
speelt in het eerste van Drechtstreek, er spelen er een aantal
samen in het vierde elftal, een
vriendenteam. Met de jongens
is het ook daarbuiten goed gegaan. Een is bijvoorbeeld ondernemer, een ander hoofdagent.
Ook voetbalvereniging Drechtstreek zat de afgelopen jaren
niet stil. Het hoofdveld kreeg
speciaal gras, er is een tribune
gebouwd, de kantine opgeknapt
en de trainingsmaterialen, begeleiding en organisatie zijn
verbeterd. Het is mooi om te
zien wat er in zo’n periode op
veel vlakken is verbeterd.”

NA LANGE AANLOOP GESLAAGDE SPRONG VOOR SPORTCENTRUM
In sporttermen kan Papen
drecht als het gaat om realisering van het sportcentrum
na een lange aanloop, afzet
en landing terugkijken op een
meer dan geslaagde sprong. In
de zomer van 2015 werd het
moderne centrum met vele
gebruiksmogelijkheden gretig
in gebruik genomen.
Papendrecht staat bekend als
een gemeente die sport hoog
in het vaandel heeft staan. Het
werd in 1977 zelfs uitgeroepen
tot sportstad van Nederland.

BRUISEND CENTRUM
In 2002 liep het centrum van
Papendrecht op zijn laatste benen en was niet duidelijk wat
de toekomst zou brengen. In de
toekomstvisie lieten inwoners
weten in 2015 graag een veelzijdig koop- en uitgaansbolwerk
te zien in plaats van de parkeerplaats die de Markt toen was.
Ontmoetingen en straatvertier
zouden ook deel moeten uitmaken van het nieuwe centrum. Na
de nodige inspanningen startte
in juli 2004 de sloop van het
oude winkelcentrum. In oktober
2007 werd nieuwe winkelcentrum geopend. De loop zat er
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gelijk goed in met bezoekers uit
Papendrecht en de regio.
In 2015 werden voorbereidingen
verricht om in 2016 de Markt
om te toveren tot een rustige
maar bruisende plek, waar onder meer de elementen horeca,
groen en water een belangrijke
rol spelen.

Sporters en verenigingen leveren
al jaren mooie prestaties op het
gebied van onder meer voetbal,
korfbal, handbal, tennis, volleybal en denksporten. Met die
positieve houding ten opzichte
van sport werd de toekomst van
sportief Papendrecht bekeken.
In 2007 startte een traject van
meespraak om ideeën en meningen van inwoners, sporters,
verenigingen, deskundigen en
andere betrokken op te nemen in
de plannen. In 2010 werd besloten tot de bouw van een nieuw
sportcentrum.

Sporthal de Donck en het zwembad maakten na decennia trouwe dienst plaats en uiteindelijk
werd de omvangrijke klus binnen de vastgestelde budgetten
geklaard. Naast het sportcentrum zorgen het Apollo Hotel,
de sportschool, het skatepark en
de nieuwe woningen voor een
compleet nieuwe uitstraling van
het gebied.
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SMARAGDEN VRIENDSCHAPSBAND MARKT STRAKS HET NIEUWE ICOON VAN
BLOMBERG EN PAPENDRECHT
PAPENDRECHT?
Het vroeg om de nodige voorbereidingen, maar inmiddels zijn
de werkzaamheden gestart om van de Markt het gedroomde
levendige, gezellige hart van Papendrecht te maken. Een plek
voor evenementen, recreatie en ontmoetingen.

De burgemeesters Soetendal en Fritzemeier bezegelden in februari 1975 het jumelageverdrag tussen Papendrecht en Blomberg. In 2015 is de vriendschapsband dus veertig jaar jong.
Vanwege de luchtmachtbasis In
Blomberg woonden daar zo’n
tweeduizend Nederlanders en
nog steeds wonen er nog honderden Nederlanders. Tussen
Papendrecht en Blomberg vonden de afgelopen veertig jaar
talloze uitwisselingen plaats,
onder meer tussen scholieren,
huisvrouwen, sportverenigingen, kerken, muziekverenigingen, journalisten, kunstenaars,
koren, ambtenaren en gemeentebestuurders. Inwoners en organisaties uit beide gemeenten
verrassen nog regelmatig met
nieuwe initiatieven. Zoals de
Pa-Blo loop, een vierdaagse
estafettetocht van een groep
fanatieke lopers. Daarnaast waren bijdragen uit Blomberg bepalend voor het succes van de
kerstmarkt in Papendrecht.
Hoewel 2015 het officiële jubileumjaar was, staan veel

festiviteiten voor 2016 op het
programma. Zo schonk Papendrecht een free-library: een telefooncel gevuld met boeken voor
het marktplein in Blomberg.
Deze werd in maart door beide
burgemeesters onthuld. De telefooncel staat symbool voor
het delen van kennis en ervaringen. “De jumelagecontacten
hebben daadwerkelijk effect”,
lieten de burgemeesters nog
eens weten. “Ze zijn niet alleen
gezellig, maar ook nuttig. Inwoners en bestuurders leren van
elkaar. Met de huidige gebeurtenissen in Europa en de wereld
moeten we ons bezinnen op de
vraag hoe we met elkaar willen
omgaan. We moeten de samenhang vasthouden en hebben
elkaar meer dan ooit nodig. De
manier waarop Papendrecht en
Blomberg optreden is daarvoor
een mooie bron van inspiratie.”

De Markt krijgt onder meer
planten, bomen, banken, spelelementen en een podium met
een waterpartij. De meanderende bestrating is gebaseerd op de
rivierenlopen van de Drechtsteden.
De Markt blijft plaats bieden
aan terrassen, de weekmarkt
en evenementen. Het lage deel
van het kunstwerk voor het gemeentehuis verdwijnt, waardoor
De markt, het gemeentehuis en

de omliggende bebouwing een
logisch geheel vormen.
2016 KLAAR
De nieuwe inrichting van de
Markt is het resultaat van een
interactief proces. De gemeente
maakte dankbaar gebruik van
ideeën en suggesties van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij
reageerden onder meer op vier
schetsontwerpen en hierna

nogmaals op het voorkeursmodel. Dat kon via de website,
twitter, Facebook, schriftelijk
en tijdens informatiebijeenkomsten. In het gemeentehuis
was onder meer een kleine tentoonstelling van het ontwerp te
zien, waarbij de laatste reacties
konden worden ingediend. Ook
jonge Papendrechters droegen
bij aan het plan. Hun ideeën
waren online in de vorm van
schilderijen te bewonderen en
in de Kinderkunsttuin, die tijdelijk aan de Veerpromenade was
te vinden. Naar verwachting zijn
alle werkzaamheden in de zomer
van 2016 afgerond.

IN BEELD: 7 X DE SPORTIEFSTE

Voor de zevende keer op rij is ‘t Kofschip de Wielen de sportiefste school van Papendrecht. Een prestatie van formaat.

GLOEDNIEUWE SKATEBAAN
In de toekomstvisie spraken jongeren de wens uit dat Papen
drecht in 2015 een skatebaan
zou hebben. Papendrecht heeft
inmiddels een nieuw skatepark.
De eerste werd na een lange
zoektocht naar een geschikte locatie in september 2003
naast jeugdcentrum Interval
in gebruik genomen. Met herinrichting van het gebied rond
Interval en de bouw van het
Sportcentrum werd een nieuwe
plaats noodzakelijk. In juni 2015
werd naast het Sportcentrum
het gloednieuwe skatepark in
gebruik genomen.

Na een demonstratie van skatetrucs door het team van FIER
volgden wedstrijden waarin
Papendrechtse skaters het tegen elkaar opnamen. DJ Single
Drop zorgde voor begeleidende
muziek. De dag werd afgesloten
met een barbecue.
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KLACHTEN LIEFST VOORKOMEN
“Waar mensen werken, gaat wel eens iets fout. Daarover krijgen
we soms klachten van inwoners. Die nemen we altijd serieus en
proberen we vooral te voorkomen.” Audrey van der Kraan licht
toe op welke wijze de gemeente dat doet.

HOE TEVREDEN ZIJN PAPENDRECHTERS MET DE
GEMEENTE?
Vertrouwen in het gemeentebestuur van Papendrecht neemt
toe. Waar het gaat om betrekken van bewoners bij plannen
scoort Papendrecht het hoogst binnen de Drechtsteden. Een van
de verbeterpunten voor het bestuur is ‘minder regels’. Dit blijkt
uit de monitor ‘Communicatie en Bestuur’ uit 2015.
In Papendrecht steeg het rapportcijfer voor het gemeentebestuur van 6,4 (2013) naar 6,6
(2015). Ook het vertrouwen in
het gemeentebestuur van Papendrecht nam in 2015 toe: 78 %
heeft redelijk tot veel vertrouwen
(69 % in 2013). Papendrechters
vinden dan ook dat “de gemeente
voldoende doet voor het belastinggeld dat zij aan de gemeente
betalen.”
COMMUNICATIE
De gemeente weet zich positief neer te zetten tegenover de
buitenwereld. Papendrecht zit
daar met het rapportcijfer 6,9
in de bovenste regionen binnen

de Drechtsteden. Wat betreft
gemeentelijke informatie krijgt
de gemeente een 6,8 net zoals
in 2013. In Papendrecht is de
bekendheid met het ‘gemeentenieuws’ afgenomen. Daartegenover staat dat het percentage dat
regelmatig of af en toe de gemeentelijke website bezoekt fors
is toegenomen, van 20 % in 2013
naar 36 % in 2015. Dat is het
hoogst binnen de regio. Na het
huis-aan-huisblad (52 %) geniet
de website dan ook de voorkeur
als informatiekanaal (46 %).
BETROKKENHEID
Bijna de helft van de bewoners
wil betrokken worden bij beslis-

NIEUWE EN VERNIEUWDE
SPEELPAATSEN
Verschillende speelplaatsen waren in 2002 dringend aan vernieuwing toe. In de loop van de
jaren verschenen in de gemeente nieuwe en vernieuwde speelplaatsen. Vaak werd de toekomstige gebruikers en ouders
gevraagd naar hun voorkeuren
voor speeltoestellen. In 2015
konden bijvoorbeeld kinderen,
ouders en omwonenden uit de
Wilgendonk hun wensen kenbaar maken. Een meerderheid
zag liever grote speelplekken
met een gevarieerd aanbod aan
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speeltoestellen, verspreid over
de wijk in plaats van de verschillende kleinere speelplekken met
soms maar één speeltoestel. De
gemeente verwerkte de wensen
in de uitvoering, die eind 2015
van start ging.

singen van de gemeente. Dat
doen ze bij voorkeur door middel
van een opinie-onderzoek (59 %),
via een internetforum (49 %) of
informatiebijeenkomsten (44 %).
De stellingen “burgers worden
voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke
plannen” en “burgers worden
voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen” krijgen beide het rapportcijfer 6,1. Dat is een stijging ten
opzicht van 2013.
VERBETERPUNTEN
Een duidelijk verbeterpunt is het
mes zetten in het aantal regels.
Met de stelling “op een aantal
terreinen zijn er te veel gemeentelijke regels” is 27 % het eens.
Daarnaast noemen bewoners als
aandachtspunten bezuinigingen/
financiën, parkeren en verkeer en
nóg meer luisteren naar hen.

“De medewerkers van de gemeente
doen allemaal hun best inwoners
goede dienstverlening te bieden”,
stelt Audrey van der Kraan. “De
gemeente doet veel werk dat vaak
iedereen in de gemeente direct of
indirect raakt. Juist daarom is zorgvuldig werken zo belangrijk. Maar
bij mensenwerk gaat onvermijdelijk wel eens iets fout. Klachten en
bezwaren daarover proberen we
zoveel mogelijk te voorkomen door
inwoners bij plannen te betrekken.
Ze hebben dan inbreng en zijn op
de hoogte van wat er speelt, dat
voorkomt vaak klachten achteraf.”
“Een goed voorbeeld is de nieuwe
inrichting van de Markt. Met inwoners zijn we tot een heel mooi
plan gekomen. Maar dat betekent ook dat er een periode flink
gewerkt wordt, waardoor overlast kan ontstaan. Daarom zijn
omwonenden zoveel mogelijk
geïnformeerd en onder meer uitgenodigd voor het officiële startmoment. Mede daardoor is het
aantal klachten bijzonder beperkt

gebleven. Toch wisten we het niet
helemaal te voorkomen en was een
van de omwonenden ontevreden
over de ontvangst tijdens dit startmoment. We hebben hem uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij
bleek dat er meer achter zat en dat
de startbijeenkomst bijdroeg aan
toenemende ergernis over de gemeente. Omdat beide kanten hun
verhaal konden doen en naar elkaar luisterden, nam irritatie af en
begrip toe. Dat is goed voor zowel
inwoners als gemeente.”
GOEDE VERSTANDHOUDING
“Ik was inderdaad niet altijd blij met
de manier waarop de gemeente zaken aanpakt”, licht de omwonende
in kwestie, de heer Jansen toe. “Maar
de persoonlijke aandacht en de mogelijkheid onze ervaringen uit te
wisselen, hebben me goed gedaan.
Ik had natuurlijk liever gezien dat
dit helemaal was voorkomen, maar
ik vind het goed dat de gemeente
op deze manier investeert in de verstandhouding met inwoners.”

OUD-BURGEMEESTER RONALD
BANDELL OVERLEDEN
Papendrecht nam in 2015
met verdriet kennis van het
overlijden van Ronald Bandell
(69). Bandell was van 1987
tot en met 1995 burgemeester
van Papendrecht.
Papendrecht leerde Bandell kennen als een warm, oprecht mens;
geïnteresseerd in zijn medemens.
Inwoners kwamen hun burgemeester niet alleen in het gemeentehuis tegen, maar vooral op straat,

op de fiets, in het openbaar vervoer.
Altijd beschikbaar voor vragen, opmerkingen en een praatje. Bandell
maakte zich uitermate geliefd bij
inwoners en organisaties in Papendrecht. Ook bij politieke opponenten en mensen met een andere
mening verwierf hij respect. Na
Papendrecht was hij burgemeester
van Alkmaar en Dordrecht. In die
laatste functie speelde hij een sleutelrol in de samenwerking tussen
de Drechtsteden.

Veiligheid
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WHATSAPP BETREKT
WIJKBEWONERS BIJ VEILIGHEID

Patrick Hulsbos zette in 2015 WhatsApp-groepen op om bij te
dragen aan een veiliger Papendrecht. Het liep direct storm met
aanmeldingen. Inmiddels doen 1250 inwoners van Papendrecht
mee aan de groepen.
“Toen ik een paar jaar geleden
’s nachts wakker werd van boorgeluiden namen we met een
groepje poolshoogte”, vertelt Patrick. “Helaas waren we te laat,
maar op dat moment bedacht ik
me dat een WhatsApp-groep een
handig middel was geweest om
buurtbewoners te waarschuwen
en informatie te delen.”
BUURTBEWONERS
ENTHOUSIAST
Kort daarop kreeg hij in zijn toenmalige woonplaats Sliedrecht te
maken met een golf auto-inbraken. “Dat maakte me boos, buurtbewoners surveilleerden met de
politie een nacht lang in de buurt.
Daarnaast startten we in april
2014 met een Facebookpagina en
in juli van dat jaar met WhatsAppgroepen voor Sliedrecht. Ik verhuisde naar Papendrecht en
zocht contact met de politie en
de gemeente. Ik krijg alle medewerking en ondersteuning en zo
startten we met vier WhatsAppgroepen voor vier deelgebieden
om betrokkenheid en veiligheid
te verbeteren. Papendrecht is onderverdeeld in noord, oost, zuid

en west. Inwoners van zestien jaar
en ouder kunnen zich aanmelden.
Vanaf de eerste minuut na de
start stroomden tientallen aanmeldingen binnen, na een paar
dagen waren het er zo’n 500. Om
het goed te laten functioneren,
moeten deelnemers zich aanmelden door een WhatsApp-bericht
naar 06-53190928 te sturen met
vermelding van hun naam en de
groep waarvoor ze zich willen
aanmelden. Bij verdachte situaties
moeten mensen trouwens ook
altijd 112 bellen. De reacties van
buurtbewoners zijn enthousiast,
zo is ook te lezen op onze Facebookpagina, die buiten de 1250
deelnemers door nog eens 1500
mensen wordt gevolgd. Daardoor
hebben we een heel groot bereik.
Wekelijks worden de WhatsAppgroepen wel ingezet. Vaak door
buurtbewoners zelf maar ook
door mij als beheerder als ik
nieuws doorkrijg van de politie. Ik
krijg veel positieve reacties op dit
initiatief, dat maakt het werk leuk.
Ik weet zeker dat dit initiatief een
steentje bijdraagt aan een veiliger
Papendrecht.”

HOE IS HET VEILIGHEIDSGEVOEL IN PAPENDRECHT
Het rapportcijfer voor de veiligheid in Papendrecht is over alle
wijken gemiddeld 7,2. Dat is eentiende punt hoger dan het gemiddelde in Nederland. Uitgesplitst naar wijken is Oostpolder
het veiligst, Westpolder het minst. Er is een sterke relatie tussen aantal misdrijven in de wijk en het veiligheidsgevoel, maar
ook andere factoren spelen mee.
In alle wijken met uitzondering
van Westpolder ligt het rapportcijfer voor veiligheid boven de ‘7’.
Westpolder zit daar met een 6,9

net onder. Waarin schuilt het verschil in veiligheidsgevoel tussen
de verschillende wijken? Uit de
infographic valt af te leiden dat

er in ieder geval een sterke relatie
zit tussen het aantal misdrijven
dat in een wijk plaats vindt en het
veiligheidsgevoel. Zo heeft Oostpolder met het hoogste rapportcijfer bijna de helft van het aantal misdrijven van Westpolder, de
wijk met het laagste rapportcijfer.
Maar ook andere factoren kunnen
meespelen zoals sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

lichtere tinten voor toegankelijkheid en benaderbaarheid. Beide
zitten in de de functie van de BOA.
Het tenue bestaat uit een polo
met korte of lange mouwen en
comfortabele broeken (“workers”).

De BOA’s van de gemeente Papendrecht worden ook ingezet
in buurtgemeenten, waaronder
Sliedrecht, Alblasserdam, Molenwaard en binnenkort ook Hardinxveld-Giessendam.

BOA’S IN BLAUW
BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) kregen in 2015
een nieuw uniform. Om de herkenbaarheid van BOA’s in Nederland te vergroten werkte de VNG
samen met gemeenten en Beboa
(de beroepsvereniging van BOA’s)
aan een modeluniform. Er is gekozen voor donker- en lichtblauw.
Uit onderzoek, zo stelt VNG, blijkt
dat de kleur blauw een gevoel
oproept van veiligheid. Donkere
tinten worden geassocieerd met
begrippen als sterk en gezag en

PLEK VOOR JONGEREN OM
RUSTIG TE HANGEN
Ook in 2002 hingen jongeren
graag op straat. Bijvoorbeeld
omdat er in hun ogen weinig
plekken waren waar ze onder
elkaar konden zijn, zonder te
worden weggestuurd door politie of omwonenden. Geschikte
plekken voor jongeren was dus
een wens in 2002. Om daar aan
tegemoet te komen werd onder
meer in 2008 voor de wat oudere jeugd een Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) gecreëerd
aan het Van der Palmpad, later
gevolgd door JOP’s in Molen-

vliet en de Kooy. Daarnaast is
onder meer het Cruyff Court in
de Oostpolder uitgegroeid tot
een geliefde plek om samen te
voetballen, te spelen, te kletsen
en te hangen. Het Court is daarmee een plek zoals Johan Cruijff
het graag zag en waar leren,
respect, creativiteit, verantwoordelijkheid en samenspelen
hand-in-hand gaan.
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OOK PAPENDRECHT HEEFT NU REPAIR CAFÉ

Reparaties, kennis overdragen en ontmoetingen, daar draait
het om bij Repair Café Papendrecht. Na twee keer proefdraaien
vond november 2015 de officiële opening plaats in Residence
Gerbrandy.
Duurzaam, leerzaam en ontmoeting. Dat wilde ze bereiken met

de Morgensterkerk, Wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk
en de Weggeefhoek Papen
drecht. De organisaties vinden
het zonde goede spullen en
kleding zomaar weg te gooien
en geven die graag een tweede
leven. Ook kunnen de vrijwilligers laten zien hoe ze reparaties
uitvoeren, zodat meer mensen
plezier krijgen in zelf repareren.
En de gedachte is dat het café
ontmoetingen mogelijk maakt.
Bezoekers weten het repaircafé
inmiddels te vinden met onder
meer beeld-, geluids- en huishoudelijke apparatuur, meubels,
fietsen, printers en computers.
Ongeveer de helft van de spullen is te repareren.

de komst van een repaircafé: de
werkgroep duurzaamheid van

Stichting Sociale Moestuin Papendrecht realiseert met vrijwilligers moestuinen in buurten en bij scholen. Dit levert niet enkel
groenten en fruit op maar ook ontmoetingen die kunnen leiden
tot gezamenlijke activiteiten.

DOE DUURZAAM

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid hield Papendrecht de Doe
Duurzaam Markt. Organisaties vertelden over hun duurzame
activiteiten en ondernemers verkochten duurzame spullen, van
brood tot leren tassen. Kinderen knutselden; de kampvuurkok
kookte lekker.
De Doe Duurzaammarkt stond
in het teken van consuminde-

ren, ofwel minder consumeren
door bewuster te eten, wonen

MOOIE PLEK OM TE VISSEN
Ook Papendrecht heeft fanatieke vissers. In 2002 werd de hoop
uitgesproken dat de kanovijver
in de Oostpolder als visstek er
in 2015 nog steeds zou zijn. Een
Papendrechtse visser zegt in
de Toekomstvisie uit 2002: “Ik
vis vaak op snoek en daar heb
je helder water voor nodig. Ik
kom altijd naar dit plekje omdat het water hier perfect is. Ik
hoop dat dit in 2015 nog steeds
zo is, want ik ben nog lang niet
uitgevist.” Nog steeds is deze locatie een geliefde plek voor vissers die rust zoeken, maar ook
voor wandelaars, hardlopers en
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natuurlijk in de winter af en toe
voor schaatsers. Al zat dat laatste er in 2015 niet in. Daarnaast
kent de gemeente verschillende
andere populaire visplekken, zoals het Vijverpark, Park Noordhoekse Wiel, het Vondelpark en
de rivier.

MOES- EN PLUKTUINEN ÓÓK
ONTMOETINGSPLEKKEN

en leven. Bijvoorbeeld door water en materialen opnieuw te
gebruiken; zuinig om te gaan
met voedsel; groente of fruit
met kleine onvolkomenheden
gewoon te eten; door vaker te
kiezen voor streekproducten. Na
opening door wethouder Reuwer trokken bezoekers langs de
kramen om zich te laten informeren en duurzame producten
te kopen. Op de markt waren
vertegenwoordigd Repaircafé,
Opnieuw & Co, Jagro Handelsonderneming, Landwinkel de
Fruitheerlijkheid, Imker Ronald
van Doesburg, Sociale Moestuin Papendrecht/wijkplatform
Molenvliet-Wilgendonk, Bakkerij Loes, wijkwinkel Fideel, Slagerij E. Vis, Bakkerij Vlot, Amy
Schreuder (leren tassen) en KSM
steigerhout.

In Papendrecht verschijnen
steeds meer moestuintjes. Zo
is er de Moesmolen aan de
Beukmolen en zijn er vrijwilligers aan de slag bij de Tjaskermolen en bij de buitenschoolse opvang van Benjamin en de
Leilinde. In mei 2015 kwam er
een bij de Voedselbank aan het
Westeind. Deze leverde eind
2015 onder meer al spitskool,

spruiten, snij- en sperziebonen, courgettes, tomaten, andijvie en sla op. Alles ging naar
cliënten van de Voedselbank.
Nieuwe plannen zijn er volop,
bijvoorbeeld voor tuinen in de
Oostpolder, bij de Volksuniversiteit, voor een plukbos bij
Noordhoeksche Wiel en voor
het verzorgen van lessen op
scholen.

HET LICHT UIT VOOR DE AARDE
Zaterdag 28 maart ging in Papendrecht het licht uit. Om mee
te doen aan Earth Hour 2015.
Het Wereld Natuur Fonds koos
deze zaterdag uit voor de tiende
editie van de actie waarbij wereldwijd miljoenen mensen en

duizenden organisaties met één
simpel gebaar laten zien dat ze
de toekomst van de aarde belangrijk vinden. Om 20.30 uur
doofden onder meer in het gemeentehuis van Papendrecht de
lichten voor één uur.

Ondernemen/Werk
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TOPSECTOREN WERKEN SAMEN IN MILIEUBAROMETER-STAGE GOED VOOR
AEROSPACE MEETS MARITIME
LEERLINGEN, BEDRIJVEN EN MILIEU

Voor de tweede keer kwamen in
2015 tijdens congres Aerospace
meets Maritime de luchtvaart en
maritieme sector in de Drechtsteden bij elkaar om ideeën uit
te wisselen voor betere productieprocessen. Het vervolg op dit
Papendrechtse initiatief vond
plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.
Onder de noemer ‘Smart Industries’ bekeken de deelnemers
tijdens innovatieve workshops

hoe zij zich kunnen versterken door gebruik te maken van
slimme technologieën en informatie-ontwikkelingen. Ook waren er presentaties van innovatieve starters, wetenschappers,
mkb-ers en investeerders. “Het
bijeenbrengen van de twee topsectoren leidt tot verbindingen
die waardevol zijn en die we anders wellicht niet hadden ontdekt”, liet een vertegenwoordiger van Boskalis weten.

TERUG IN
PAPENDRECHT

OPWAARDERING BEDRIJVENTERREIN OOSTEIND

Na tien jaar in Ridderkerk verhuisde Officious terug naar
Papendrecht. Het bedrijf werd
40 jaar geleden in Papen
drecht opgericht en kreeg
regionale bekendheid onder
de naam All Office Rietveld.
Officious ontwikkelde zich
tot partner op het gebied van
kantoorartikelen, documentbeheer en audiovisuele oplossingen. De voormalige school
in de Schooldwarsstraat 48 in
Papendrecht is sinds 2015 de
thuisbasis van het bedrijf.

Met de milieubarometer brachten leerlingen VMBO-t van CSG
De Lage Waard en het Willem de Zwijger College bij bedrijven en
organisaties in Papendrecht de milieuprestaties en -kosten in beeld.
Het online meetinstrument toont
ondernemers in één oogopslag
de milieuprestatie en de milieukosten van het bedrijf. Ze kunnen
deze online invullen en zien hoe
de score is op punten als energieverbruik, CO2-uitstoot, water,

afvalstromen, transport en papierverbruik. Daarnaast krijgen
ze achteraf tips met praktische
besparingsmaatregelen. Zo kunnen bedrijven met de milieubarometer winst boeken op het gebied van milieu, maar ook in het

toekomstbestendig maken van de
onderneming en natuurlijk door
te besparen op energieverbruik.
Drievoudige winst dus.
Behalve voor het milieu is de samenwerking tussen bedrijven en
onderwijs een winstpunt van de
milieubarometer. De leerlingen
helpen met het verzamelen van
bedrijfsgegevens, dat vooral de
eerste keer tijd kost. Zo neemt
ook bij hen bewustwording over
duurzaamheid toe. Tegelijkertijd
maken ze kennis met het bedrijfsleven. Tijdens een rondleiding
zien ze welke maatregelen zijn
uitgevoerd en welke nog mogelijk
zijn. Deelnemende bedrijven en
organisaties waren in 2015 onder
meer Dixi Sanitary Services, Nederlof Makelaardij, De Fruitheerlijkheid, Yulius, Scheepswerf Slob,
Tennis
vereniging Oostpolder Papendrecht, Kinderboerderij Papenhoeve, Sportcentrum Papendrecht
en het gemeentehuis.

Ondernemers en gemeente knappen in fases bedrijventerrein
Oosteind op. In deze grondige opwaardering kwam in 2015 het
zuidwestelijk deel aan de beurt.
Met de gefaseerde aanpak maken gemeente en ondernemers
het gebied aantrekkelijker door
onder meer doorstroming van
verkeer te bevorderen, de parkeersituatie te verbeteren en
meer groen te planten.
BEPLANTING
De Scheepvaartweg en Rietgorsweg werden opgehoogd en
geëgaliseerd, de rijbaan kreeg
nieuwe verharding, parkeer-

plaatsen zijn opnieuw ingedeeld en het gebied kreeg nieuwe beplanting. Bedrijventerrein
Oosteind biedt onderdak aan
zo’n 130 bedrijven, waaronder
grote internationaal georiënteerde bedrijven in de voedingsmiddelen-, scheepvaart-,
metaal- en elektrosector. De
Waterbushalte werd verplaatst
van de Scheepvaartweg naar de
Rosmolenweg.

BALANS OP HET
SLOBBENGORS
Vanaf het Slobbengors hebben
Papendrechters mooi zicht op
het druk bevaren unieke drie
rivierenpunt, op Zwijndrecht en
op Dordrecht. Het Slobbengors
is tegelijkertijd een fijne plek
om uit te waaien, te fietsen en
te wandelen. Logisch dus dat
inwoners in 2002 uitspraken
ook in de toekomst graag een
goede balans te zien tussen bebouwing en groen in het gebied.
Papendrecht werkt er aan naast
de bedrijvigheid van Fokker de
‘groene’ zone met sport- en

recreatieve voorzieningen, de
dijk en het Aviolandapad te
versterken. Het groenbeleidsplan dat in 2015 werd vastgesteld, besteedt onder meer
aandacht aan natuurlijkere en
ruigere randen van het gebied
die aansluiten op de natuurlijke vegetatie en aan een sterkere boulevardachtige uitstraling langs de rivier.
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STICHTING DORPSBEHOUD PAPENDRECHT

ICOON WITTE BRUG WEER IN
GEBRUIK

GEMEENTE GAAT SERIEUS OM MET SUGGESTIES UIT DE SAMENLEVING
foto-archief. Papendrecht besteedt veel aandacht aan water
en aan dieren, wat minder aan
vissen en viswater, maar ook daar
worden we nu bij betrokken.”

Theo Viveen is al twintig jaar bestuurslid van Dorpsbehoud.

“De afgelopen jaren is de gemeente inwoners en organisaties
steeds meer op gaan zoeken. Zij luistert naar hun ideeën en suggesties en gaat hier serieus mee om. Zo spraken we als Stichting
mee over de dijk, bomen, viswater en hielpen we mee het archief
van de gemeente aan te vullen. Als we die opgaande lijn tussen
2002 en 2015 de komende dertien jaar doortrekken, denk ik dat
Papendrecht het goed doet.” Bestuurslid Theo Viveen belicht de
samenwerking tussen Dorpsbehoud en gemeente.
“Namens Dorpsbehoud ben ik
betrokken bij de bomenkaart
van de gemeente. Hiervoor zijn
alle bomen in Papendrecht geïnspecteerd en in kaart gebracht.
De gemeente maakte gebruik
van de kennis en ideeën van een
klankbordgroep. Nog steeds legt
de gemeente plannen met bomen aan ons voor, bijvoorbeeld
als ze moeten worden gekapt.
We krijgen uitleg, kunnen mee
op schouwrondes en er is ruimte voor discussie. Zo vragen we
bijvoorbeeld wel eens of bomen
toch nog twee, drie jaar kunnen worden gehandhaafd. Soms
stemt de gemeente daarmee in.
Tenzij het echt te veel kost of

gevaar oplevert, daar heeft niemand wat aan.”
OVERLEG ZORGT VOOR
BETROKKENHEID
“Ook buiten de bomen wordt
het overleg tussen gemeente en
inwoners steeds beter. Kijk naar
de Dijkvisie, waarin adviezen
van Dorpsbehoud grotendeels
zijn verwerkt. Als dijkbewoners
bouw- of verbouwingsplannen
hebben, vraagt de gemeente ons
advies. Bij vervanging van de
brug naar het Slobbengors waren we van begin af aan betrokken. We hebben de gemeente
kunnen helpen aan extra informatie en aanvulling van haar

DIJK BEPAALT IDENTITEIT
PAPENDRECHT
Het dijklint vormt de oorsprong
van Papendrecht. De dijk was
en is waterkering, weg en plek
om te wonen en werken. Door
veranderingen en de dijkverzwaringen werd de roep om
het karakteristieke, unieke en
de bijzondere structuur van de
dijk te bewaren en te versterken
luider. Ook in 2002 vroegen inwoners hier aandacht voor. Om
dat voor elkaar te krijgen, stelde
de gemeente in 2013 de dijkvisie op. Hierin zijn onder meer
ideeën opgenomen voor behoud
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van karakteristieke bebouwing,
versterking van de herkenbaarheid van de dijk en vergroening
van het dijklint, bijvoorbeeld
door betere verbindingen met
tuinen, landjes, moestuinen en
boomgaarden langs de dijk. Ook
werden in 2015 nieuwe armaturen geplaatst op bestaande
lichtmasten. Dit sluit aan op de
Dijkvisie die stelt dat openbare
verlichting moet passen in de
omgeving.

MOZAÏEK
“Toen het gemeentehuis werd
gebouwd, werd de voorkant
voorzien van het kunstwerk met
de golf, bank en staanders die
de ligging van Papendrecht aan
de rivier symboliseren. De bestratingsploeg van de gemeente
vroeg in het verlengde - tussen
gemeentehuis en Achterom een mozaïek te mogen aanleggen dat een beeld geeft van de
watersnoodramp van 1953. Nu
hard wordt gewerkt aan de reconstructie van het marktplein
en renovatie van het gemeentehuis hebben we met de gemeente kunnen afspreken dat het in
de loop van het jaar een nieuwe
plek krijgt bij de waterbushalte
aan de Noordhoek, de plek waar
destijds de dijk doorbrak. De samenwerking tussen gemeente
en samenleving is wat dat betreft veel beter geworden. Wel is
het hartstikke jammer dat medewerkers die veel weten over de
geschiedenis van Papendrecht
met pensioen gaan. Daardoor
verdwijnt veel kennis en wordt
de binding met de samenleving
minder. Ook daarom is het goed
gebruik te maken van mensen
met kennis, liefde en belangstelling voor Papendrecht. Ik hoop
dat die lijn ook de komende periode door wordt getrokken, dan
doet Papendrecht het goed.”

Hij was al even in gebruik, maar
werd begin 2015 officieel geopend: de zo herkenbare Witte
Brug. Tenminste, een replica
van de brug die als verbinding
tussen Dordrecht en de Alblasserwaard van historisch belang
is en een schakel vormt tussen
stedelijk en groen gebied. De
Veerweg was er al in de Middeleeuwen en behoort daarmee
tot de oudste verharde wegen
van de streek. In die vroege periode werd er zelfs tol geheven
om de bestrating van de weg
te bekostigen. De oude Witte
Brug werd verwijderd omdat

deze niet meer voldeed aan de
huidige technische- en veiligheidseisen. Zo was de draagconstructie zwaar verouderd.
De sloop van de brug trok veel
bekijks. Veel Papendrechters
zien de brug als een landmark
van Papendrecht. Het feit dat
opnieuw werd gekozen voor een
witte boogconstructie oogstte
daarom veel waardering. De
naam ‘Witte Brug Papendrecht’
is boven de A15 aangebracht en
de fietspaden zijn verbreed. Ook
is de doorrijhoogte van de A15
verhoogd naar 4,60 meter.

BLIKVANGER TERUG IN OUDE
STAAT
De Grote Kerk is al langere tijd
een blikvanger. Op de plaats van
eerdere kerken werd de huidige
gebouwd in 1891, vergroot en
opnieuw verbouwd in 1929.
In 2003 kreeg de kerk met een
nieuwe torenspits en gevel haar
aanzien van rond 1900 terug. In

de toren bevindt zich een luidklok uit 1375. De klok - opgenomen op de nationale monumentenlijst - heeft een diameter van
83 centimeter, weegt rond de
340 kilogram en heeft tien gegoten heiligenbeeldjes.

