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Nieuwe periode
burgemeester

Lang keken inwoners en ondernemers in Papendrecht uit naar
2007, het jaar waarin de gemeente een nieuwe kern kreeg.
“De Meent is het nieuwe bruisende centrum van de gemeente”, stelt een trotse burgemeester De Bruin. “Maar we zijn
nog lang niet klaar, we werken keihard verder om wonen en
werken in Papendrecht steeds aangenamer te maken. Daarbij
zijn ieders bijdragen en inzet meer dan welkom.” De burgemeester over bouwen aan de toekomst van Papendrecht.
Realisering van De Meent illustreert de dynamiek die het
Papendrecht van nu kenmerkt.
Burgemeester Kees de Bruin:
“Onze gemeente heeft karakter
en toont in groeiende mate ondernemerszin en lef. De komende
jaren gaat de Markt op de schop.
Een stad is voor mij een ontmoe-

tingsplaats van mensen. Met de
nieuwe Meent hebben we daar
een belangrijke stap in gezet.”
Eerste stap
Het is zoals een oude Chinese
wijsheid zegt: ‘ook de langste reis
begint met een eerste stap’. En
voor de gemeente is het nieuwe
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Opgeruimd staat … fris
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Gemeente handelt
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Papendrechters over
Papendrecht
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E-jaarverslag

Van dit jaarverslag is ook een elektronische versie beschikbaar met extra
informatie.
Deze is te downloaden van:
www.burgemeesterpapendrecht.nl
www.papendrecht.nl

Van binnen naar buiten
Burgemeester De Bruin hamert
regelmatig op het belang van
sociale samenhang. “Als je wilt
bouwen aan het Papendrecht
van morgen dan kan de sociale
samenhang tussen gemeente, inwoners, werkgevers, werknemers
en instellingen niet sterk genoeg
zijn. Ik zie het als één van mijn
taken om al deze groepen te
binden en samen Papendrecht
te laten uitbouwen en -groeien.
Als de interne verbindingen sterk
zijn, kun je de blik naar buiten
richten. Met name samenwerken
in Drechtstedenverband wordt
steeds interessanter. Voorbeelden
zijn de komst in 2007 van één Sociale Dienst voor alle Drechtsteden en de voorbereidingen voor
vergaande samenwerking van
de diverse gemeentelijke organisaties op het gebied van onder
meer financiën, communicatie en
inkoop. Ook dat is bouwen aan de
toekomst.”

Reactiesnelheid gemeente
neemt toe
Afhandelingen van meldingen via Meldpunt ‘Veiligheid, leefbaarheid en onderhoud’ en brieven
blijven steeds meer binnen de daarvoor gestelde
tijd. Dat stemt burgemeester De Bruin tevreden.

is de positie die Papendrecht inneemt (onder 439 gemeenten) qua
veiligheid in de misdaadmonitor van
het AD. Hoe lager de positie hoe veiliger de gemeente.

DerS
KBuIrg

winkelcentrum die eerste stap.
Straks volgt de locatie van het
tijdelijke winkelcentrum Den
Briel. Daarnaast krijgen plannen
gestalte voor een nieuw sportcentrum en renovatie van theater
de Willem, nieuwbouw van woningen op verschillende locaties,
revitalisering van het Oosteind
en investeringen in buurt-winkelcentra. De Bruin: “Onze lange reis
is het continu werken aan verbeteringen om wonen en werken op
een hoger niveau te tillen.”

Er komen steeds meer meldingen binnen via het
Meldpunt ‘Veiligheid, leefbaarheid en onderhoud’.
In 2007 komt dit uit op 2612, ruim 11 % meer dan
in 2006. Veel van de meldingen hebben betrekking
op het behoud en schoonhouden van de openbare
ruimte. In 2007 kwamen twee keer zoveel brieven
met meldingen binnen als in 2006. Goed nieuws is
dat de gemeente een steeds hoger percentage binnen de norm weet af te handelen.
lees verder op deze pagina en pagina 6

Bij 72 % van de meldingen in 2007 vindt afhandeling plaats binnen de gestelde tijd. Dat is 20 % meer
dan in het jaar daarvoor. Burgemeester Kees de Bruin
toont zich verheugd. “Ik wijs er de afgelopen jaren in
elk burgerjaarverslag op dat we beter moeten meten en sneller responderen. Beide zaken krijgen we
steeds beter in de vingers.” Aan het begin van dit
jaar is inmiddels ruim 97 % van de meldingen afgehandeld. Ook de reactie op brieven van inwoners
gaat steeds sneller. De Bruin: “In 2007 krijgt 77 %
een afhandeling binnen de gestelde norm van zes
weken. Dat is 16 % meer dan in 2006. Volgend jaar
gaan we dat nog beter doen. Want bij het grootste
deel van de resterende 23 % is de klacht weliswaar
netjes afgehandeld, maar administratief nog niet
verwerkt. Soms is het probleem dusdanig complex,
dat een oplossing simpelweg meer tijd kost.” Neemt
niet weg dat het nog steeds voorkomt dat een brief
te lang blijft liggen. Dat is er niet alleen één te veel,
maar betekent dat we er nog steeds niet zijn.

Burgerjaarverslag gefileerd
De gemeente Papendrecht heeft
het burgerjaarverslag 2006 professioneel laten beoordelen door
SGBO. Het bureau heeft lof voor
de leesbaarheid (wel “iets te veel
jargon”) en roemt de vormgeving:
“Door de vormgeving is het een
gedegen
communicatie-instrument.” Wel vindt men de informatie over burgerparticipatie en
dienstverlening te karig. Veel van
de genoemde verbeterpunten zijn
meegenomen in dit jaarverslag.
Laat ons weten of we daarin zijn
geslaagd en stuur uw reactie naar
burgerjaarverslag2007@papendrecht.nl.

Burgerjaarverslag 2006

Voor u ligt het burgerjaarverslag
2007 ‘Bouwen aan de toekomst’.
Het is de zesde editie sinds de
Gemeentewet van de burgemeester vraagt een dergelijk
jaarverslag uit te brengen. Hiermee rapporteert de burgemeester
onder meer over de kwaliteit van
de dienstverlening en over de
procedures van burgerparticipatie in de gemeente. Doel hiervan
is bewoners inzicht te verschaffen en te stimuleren tot grotere
betrokkenheid.
Eerder verschenen:
• ‘De blik binnenste buiten’
(2006)
• ‘Een samenleving met samenhang maakt sterker’ (2005)
• ‘Schakelen tussen burger, bestuur en beleid’ (2004)
• ‘Naar een nieuw evenwicht’
(2003)
• ‘Inspelen op signalen uit de samenleving’ (2002)
Uitgave: Gemeente Papendrecht
Markt 22, 3351 PB Papendrecht
T (078) 641 89 11
I www.papendrecht.nl
M info@papendrecht.nl
Tekst en redactie: Hans Buskes,
Marcel Sluijter
Graphics: Hans Buskes
Layout: Sonny Lips
Fotografie: Sonny Lips, Foto Schievink,
Henk van Veen, Michael Bijlhout en
Bert Schaeffer
Productie: Communicabus/Interlink

I N PA P E N D R E C H T
Den Briel verhuist terug
naar de nieuwe Meent
Nadat Papendrecht enige jaren
boodschappen deed in het tijdelijke winkelcentrum aan Den
Briel, was het vrijdag 14 september zo ver: burgemeester De
Bruin en directeur Van der Vorm,
van VORM Bouw, overhandigen
symbolisch de eerste sleutel aan
Roland Leemberg van boekhandel de Meent – al 36 jaar gevestigd op de Meent. Daarna kon
het winkelend publiek met eigen ogen het resultaat zien van
de complete make-over.

900. “De gemeente heeft zich enorm
ontwikkeld”, licht zij toe, “met veel
nieuwbouwwoningen, winkels en
parken. Papendrecht is zich in mijn
ogen voortdurend aan het verjongen,

met als kroon op het werk dit prachtige winkelcentrum. Die ontwikkeling
van dynamiek, constante beweging
en verjonging heb ik tot uitdrukking
willen brengen.”

Vrijdag 26 oktober volgde de officiële opening. Burgemeester De
Bruin onthulde samen met kunstenares Astrid Veldhuyzen-Koppen
een kunstwerk op de hoek van de
Veerweg en de Weteringsingel. De
kunstenares, geboren Papendrechtse,
schonk het werk namens haar bedrijf
Atelier In beeld samen met de Sitchting De Vrijheren van de Ertenpellerwaard en de stichting Papendrecht

ZAPpers
houden
Papendrecht
schoon
De enthousiaste en belangeloze inzet
van zeven ZwerfAfvalPakkers werd
door wethouder Vogel gewaardeerd
met het originele ZAP-speldje met
oorkonde. De zeven ZAPpers houden
uit eigen beweging hun omgeving
schoon, geen papiertje of stuk afval
ontsnapt aan hun aandacht, zwerfaval wordt eigenhandig opgeruimd.
Vooral de ‘snoeproutes’, routes naar
scholen, liggen nogal eens vol met
verpakkingen en restanten van
snoepgoed en koeken.

Vier eeuwen oud
Burgemeester De Bruin bezocht in
mei mevrouw Visser - Goulooze en
mevrouw Drewel-Musch om hen te
feliciteren met hun honderdste verjaardag. In juli respectievelijk oktober
bereiken mevrouw Van den Hil–Bakker
en mevrouw Bastin dezelfde mijlpaal.
Vier Papendrechters die samen vier
eeuwen levenservaring inbrengen.

755 gelukkige
huwelijksjaren
Opvallend veel huwelijksjubilea in
2007. De echtparen Ronteltap-Kloos,
Timmer–Havelaar, Van Dam-Plomp,
Van Zwienen–De Groot, Van MourickBoer en Bek-Van Lubeek delen al zestig
jaar lief en leed. Echtelieden SchuijffBal, Stout-Verdoorn, Grin–Dol, VerbijMeesterman en Spreeuwers – Nieuwenweg overtreffen dat met nog eens
vijf jaar. Het echtpaar De Geus-Tillemans vierde het platina huwelijksfeest.

Johan Cruyff in Papendrecht

Wennen aan kraskaarten en
parkeerregelingen
Met het nieuwe winkelcentrum maakt Papendrecht kennis met de parkeergarage en maatregelen om het nieuwe
centrum en de omringende wijken optimaal bereikbaar te
maken. Om inwoners hieraan te laten wennen, hoefden zij
van september 2007 tot en met maart 2008 niet te betalen
voor de eerste twee uur parkeren. Sinds maart 2008 is parkeren in het centrum van Papendrecht relatief nog steeds
niet duur: de eerste twee uren kosten € 1, vanaf het derde
uur betaalt de parkeerder € 1 per uur. In het centrum en
omringende straten geldt op straat een blauwe zone. Hier
kan iedereen met een parkeerschijf maximaal één uur parkeren.
“We meten de effecten van deze regeling”, stellen burgemeester en wethouders, “en passen als dat nodig is het
plan aan veranderende omstandigheden aan. Doel is vol-

doende en goed bereikbare parkeerplaatsen voor bewoners,
werkers en bezoekers aan te bieden. Wanneer zich nadelige
effecten voordoen – zoals veel ‘zoekverkeer’ of gebrek aan
parkeerplaatsen voor bewoners - nemen we snel passende
maatregelen. Invoeren van betaald parkeren op straat behoort tot de mogelijkheden.”
Bewoners binnen het blauwezonegebied konden parkeerontheffingen aanvragen, waarmee zij zonder tijdsbeperking konden parkeren. Bezoekers van bewoners en
bedrijven binnen de blauwe zone kunnen gebruikmaken
van speciale kraskaarten. Zij kunnen daarmee maximaal
vijf uur parkeren. Alle adressen in het blauwezonegebied
ontvangen het ‘parkeerpakket’ met daarin onder andere 25
gratis kraskaarten.

Zes maal KO

Court liggen, het jongerenwerk en de
sportverenigingen uit Papendrecht
samen aan deze thema’s. De veldjes zijn een aantal jaren geleden in
het leven geroepen door de Johan
Cruyff Foundation. Globaal betaalt
die stichting de helft van de aanleg.
De gemeente Papendrecht en de Rotary Club zorgen voor het resterende
bedrag. Met de aanleg is ruim een ton
gemoeid. De gemeente nam het besluit in 2007.

Tweehonderd
enthousiastelingen maken
het verschil

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kregen eind april 2007 zes inwoners van
de gemeente Papendrecht een onderscheiding uit handen van burgemeester Kees de Bruin. Van de Ruit werd
geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Lid in de Orde van Oranje Nassau
werden De Bruijn, Bruijninckx, Nieuwland en de dames Jansma-Barnhoorn
en Ten Brink-Melsen.
Eerder in 2007 kreeg Den Dunnen de
versierselen opgespeld die behoren bij
de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester De Bruin spelt Den Dunnen de versierselen op die horen bij de
Orde van Oranje Nassau.

2

Vanaf mei 2008 heeft Johan Cruyff
ook in Papendrecht zijn Cruyff Court,
de moderne variant op de trapveldjes
van vroeger die te vinden waren in
veel buurten van steden, maar door
de jaren heen vaak sneuvelden door
verstedelijking en uitbreiding. Cruyff
Courts zorgen voor bewegen, zijn een
middel om samen spelen en brengen
normen en waarden in het spel. In de
relatief jonge wijk Oostpolder werken
de scholen die direct naast het Cruyff

Make A Difference Day - ofwel MADD
- was in 2006 in Papendrecht dankzij
165 vrijwilligers zo’n succes dat overtreffen in 2007 een vrijwel onhaalbare opgave was. Toch stelde de tweede
editie de eerste enigszins in de schaduw: bijna tweehonderd vrijwilligers
verzorgden dertien sprankelende activiteiten, waaronder een scootmobieltour, wilgenknotten, live-muziek
en een lunch voor Papendrechters die
de zorg van naasten op zich nemen.
De enthousiaste vrijwilligers, scouting Papendrecht, het Rode Kruis, de

Natuur- en Vogelwacht, de Oranje
Nassauschool en vele Papendrechtse
bedrijven bezorgden medemensen
daarmee een anders-dan-anders-dag
en kregen er vele blije gezichten voor
terug. Verzorgingshuis de Waalburcht
hield aan de dag vijf vaste vrijwilligers
over. Tijdens de afsluitende ‘jumping
on ice’-clinic van Barbara de Loor op
de schaatsbaan - waar een week gratis geschaatst kon worden - waren de
baan en de ruimte er omheen afgeladen met publiek.

BESTUUR EN SAMENLEVING
Burgemeester trouw aan Papendrecht
Ook de komende jaren is Kees de
Bruin burgemeester van Papendrecht.
De gemeenteraad van Papendrecht
bracht in 2007 unaniem positief advies uit aan de minister van Binnenlandse zaken over de herbenoeming.
In juli startte de nieuwe ambtsperiode van zes jaar. “Daar ben ik ui-

teraard heel erg blij mee”, aldus de
burgemeester, “blij dat de raad vertrouwen in mij stelt. Op 12 juli legde
ik de ambtseed af ten overstaan van
de Commissaris van de Koningin en
in bijzijn van mijn vrouw. Het afleggen van de eed is niet zomaar iets,
ik beschouw het als een plechtig en

bijzonder moment; het onderstreept
het bijzondere van de functie en de
verantwoordelijkheid die er bij hoort.
Mijn vrouw en ik hebben er na dit
moment een feestdagje Den Haag
van gemaakt.”

Groene Van Engelen na
veertien jaar uit politiek
Bezwaarschriften stabiel

Het aantal bezwaarschriften is al enkele jaren stabiel. De afhandeling duurt
gemiddeld 20 weken, terwijl de norm 14 weken is. Wel wordt deze termijn
jaarlijks beter.
2005

2006

2007

Aantal bezwaarschriften

34

31

35

Niet-ontvankelijk

5

2

1

Ongegrond

8

12

11

Ingetrokken

9

8

9

Alle wijken aan tafel
met gemeente en politie
Als vierde en laatste wijkplatform
sloot de Stichting Wijkplatform wpwestpolder.nl zich aan bij het Convenant Wijkgericht Werken. Daarmee
zijn alle wijkplatforms akkoord met
de afspraken en rolverdeling op het
gebied van wijkgericht werken, de
gezamenlijke aanpak van wensen en
problemen in wijken om de leefbaarheid te verbeteren en de verantwoordelijkheid van inwoners voor hun

eigen woonomgeving te vergroten.
Wijkplatform wpwestpolder.nl is ook
vertegenwoordigd in de Werkgroep
en Stuurgroep Wijkgericht Werken
waarin alle Papendrechtse wijken,
gemeente, politie en woningstichting
Westwaard Wonen zitting hebben.
Zie ook de website
www.wpwestpolder.nl

College legt werkbezoek af
in Molenvliet-Wilgendonk
Twee keer per jaar overlegt het
college van burgemeester en
wethouders met de Werkgroep
Wijkgericht Werken. Dit overleg
gaat gepaard met een werkbezoek aan één van de vier wijken
van Papendrecht. In november
was
Molenvliet-Wilgendonk
aan de beurt.
Doel van wijkgericht werken is door
een gezamenlijke aanpak van wensen
en problemen de leefbaarheid in de
wijken te verbeteren en de verantwoordelijkheid van inwoners voor
hun eigen woonomgeving te vergroten. De collegeleden bekijken tijdens
werkbezoeken de uitwerking van hun
beleid. Bewoners kunnen tegelijkertijd informeel kennismaken met de

leden van het college en punten onder de aandacht brengen die hoog op
de wensenlijst staan.
In Molenvliet-Wilgendonk bekeek het
college onder meer de net aangelegde
speelplaats aan de Haagbeukhof, die
werd gerealiseerd na een uitgebreid
inspraaktraject met omwonenden en
gebruikers. In de Moerbeihof werd
aandacht besteed aan achterstallig
onderhoud aan straten en stoepen;
bij de oversteek van de Veerweg naar
de Molenvliet aan de verkeerssituatie,
waar voetgangers, fietsers en brommers elkaar regelmatig in de weg zitten en gevaarlijke situaties ontstaan.
In de Stellingmolen stond het gezelschap stil bij verzakkingen en achterstallig onderhoud van de openbare
ruimte.

Na veertien jaar in de plaatselijke
politiek, nam Rene van Engelen,
bekend gezicht van GroenLinks
Papendrecht, afscheid. Van Engelen was acht jaar duo-raadslid
en zes jaar raadslid en fractievoorzitter.
“Mijn werk met en voor kinderen
neemt een steeds grotere vlucht”, al-

dus Van Engelen. “Nu ik een methode
heb ontwikkeld waarmee je groepen
kinderen en jongeren positief kunt
krijgen, neemt het aantal aanvragen
voor cursussen, trainingen en materialen toe. Daarnaast vind ik het geweldig om met kinderen te werken op de
basisschool waar ik werk. Daar wil ik
ook meer tijd in steken. Ik moest allerlei dingen weigeren en het werd

tijd om een keuze te maken. Ik stopte
bij de uitgeverij waarvoor ik achttien
jaar auteurs- en redactiewerk op economisch gebied verzorgde. De andere
keus die ik heb gemaakt is te stoppen
met de politiek.” Eind 2007 nam ook
raadslid Wolters, fractievoorzitter van
de VVD, afscheid van de gemeente Papendrecht als gevolg van een verhuizing. Hij zat ruim vijf jaar in de raad.
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Papendrechters maakten
gebruik van hun recht tot
inspreken bij raadscommissies. Het leeuwendeel had betrekking op het initiatiefvoorstel
winkeltijdenverordening (8), sportcentrum
Papendrecht (3), afvalinzameling naar Netwerk (3), parkeerbeleid (3), transformatievisie Merwedezone (3), bestemmingsplan
Dijkstrook-Middenpolder (3) en nieuwe theater (2).

Gemeentesecretaris
Jan van de Zedde vertrekt,
opvolger Rob Beek komt
Na bijna zeven dienstjaren bij de gemeente Papendrecht, nam gemeentesecretaris/algemeen directeur Jan

van de Zedde in maart afscheid van
de gemeente. “We laten je niet gaan
zonder je uitdrukkelijk te bedanken”,

sprak burgemeester De Bruin tijdens
die gelegenheid, “voor het vele dat
je deed, voor je constructieve houding, voor de prettige contacten en
samenwerking èn op persoonlijk vlak
voor de momenten van steun, begrip
en vriendschap.” Jan van de Zedde
startte op 1 april als zakelijk directeur
bij de Drechtsteden.
Zijn opvolger Rob Beek legde in september in aanwezigheid van de wethouders en raadsleden de ambtseed
af tegenover de burgemeester. In de
eed belooft de gemeentesecretaris/
algemeen directeur onder meer zich
plichtsgetrouw, nauwgezet, integer,
betrouwbaar, onpartijdig en loyaal in
te zetten voor de gemeente. Rob Beek
(53) is gehuwd en heeft vier kinderen. Eerder werkte hij in verschillende
functies bij de provincie Zuid-Holland,
bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en het
ministerie van Justitie.
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MILIEU
Opgeruimd staat ... Samenwerking Drechtwerk
fris
Na de voorjaarsactie ‘Een Fris Begin’ lag Papendrecht er weer helemaal fris en brandschoon bij. De jaarlijkse actie is een initiatief van
de gemeente, maar werd vooral een succes dankzij de enthousiaste
medewerking van wijkplatforms, honderden leerlingen uit basis- en
voortgezet onderwijs, Drechtwerk en Netwerk. Resultaat: honderdvijftig vuilniszakken.
Wat leverde ‘Een Fris Begin’ precies op?
Vierhonderdnegentig leerlingen van
basisscholen, honderd leerlingen van
het voortgezet onderwijs, bestuursleden van wijkplatforms, medewerkers
van de gemeente, Drechtwerk en Netwerk haalden samen zo’n honderdvijftig volle vuilniszakken zwerfvuil op. De
bijzonder opsporingsambtenaar (BOA)
van de gemeente haalde dertig zwerffietsen van de straat. Zeven bewoners
namen een afvalgrijper mee om hun
eigen buurt te ontdoen van zwerfafval. Verder werd graffiti verwijderd,
een zuiger maakte trottoirs vrij van
hondenpoep, de zogenoemde ‘snoeproutes’ werden ontdaan van snoepafval en snoeiafval werd opgehaald.

Netwerk verzorgde het transport
van het verzamelde (zwerf-)afval en
grofvuil uit de wijken, met behulp
van grote containers en een begeleidende ‘Netwerker’. Daarnaast veegde
Netwerk tijdens de schoonmaakactie
de straten met een veegmachine. Medewerkers van Drechtwerk maakten
deel uit van de opruimploegen en
verzorgden de catering.
Als dank voor hun bijdragen ontvingen de deelnemende basisscholen dezelfde dag een knikkerputje voor op
het schoolplein en de leerlingen een
zakje knikkers. Daarmee kwam snel
een kleine knikkerrage op gang op diverse schoolpleinen.

Zuinig op milieu
en energie
Burgemeester en wethouders van Papendrecht trekken 60.000 euro
uit voor duurzame initiatieven zoals energiebesparende maatregelen
in openbare en gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen en de
bibliotheek. De gemeente besteedt daarnaast met onderwijsinstellingen aandacht aan duurzaam energiegebruik tijdens schoollessen.
De gemeente gebruikt al groene
stroom voor openbare straatverlichting, gemeentehuis en zwembad;
bij de Kunstuitleen en bibliotheek
zijn aanvullende energiebesparende
maatregelen genomen. Het gemeentehuis krijgt energiezuinige verlichting. Op de Koningin Beatrix school
wordt een warmte-terug-win installatie verbeterd. In het multifunctio-

nele centrum De Spil komt een energiezuinige boiler.
Papendrecht levert hiermee een bijdrage aan een beter milieu door vermindering van de CO2-uitstoot. Naar
verwachting is het grootste deel van
de investering binnen enkele jaren
terugverdiend, doordat de kosten van
het energieverbruik dalen.

In bijzijn van medewerkers van
Drechtwerk legden de gemeente
Papendrecht en Drechtwerk afspraken vast over werkzaamheden die
deze organisatie voor de gemeente
verricht. Dat betreft vooral zaken als
inkoop van diensten en producten en
detachering van werknemers. In de

Zoals op deze pagina ook te lezen is,
zijn medewerkers van de gemeentewerf present bij opruimacties als ‘Een
fris begin’. Daarnaast is op de werf
regelmatig gratis compost af te halen.
Klussers en tuinliefhebbers moeten
zelf zakken of kuipen meenemen en
de voorraad is beperkt, maar zijn altijd
blij met de gratis grondverbeteraar.
En met hen hun bloemetjes, plantjes
en gras . Na de jaarwisseling zamelen
de medewerkers met hulp van vooral
jonge inwoners kerstbomen en zakken
vuurwerk in. De gemeente zorgt voor
verwerking van het vuurwerkafval en
versnippert de kerstbomen.
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De werkzaamheden van de medewerkers van de werf kwamen aan bod
tijdens een project in groep 6 van
openbare basisschool De Viermaster.
De juffen Myrna, Esmeralda, Ariëtte
en Patricia stelden afval en afvalverwerking twee dagen centraal. De kinderen schatten onder meer hoe lang
zwerfafval erover doet voor het vergaat, leren over de geschiedenis van
afval en het ophalen ervan en over
het milieubeleid van de gemeente
Papendrecht door de jaren heen. Ook
hielpen de kinderen de vuilnisdienst
met het opzoeken van adressen van
bekende inwoners van Papendrecht

deel aan de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk. Op die manier worden mensen
die zijn aangewezen op de Wet sociale werk-voorziening ingezet op reguliere werkplekken.

Slimme Zotten in Papendrecht
Sinds kort zijn er ZOT-ten actief in Papendrecht. In tegenstelling
tot wat de naam doet vermoeden is dit een slim initiatief om het
ontstaan van zwerfvuil tegen te gaan.
ZOT staat voor ZwerfOphaalTeam. Het
team is actief in de wijk Westpolder
op en in de buurt van één van de
snoeproutes. Naast een wekelijkse opruimbeurt voert initiatiefnemer Van
Stam overleg met middelbare scholen
en gemeente om dit soort zwerfvuil
proberen te voorkomen. Hij onder-

Aandacht voor milieu op school
De gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan is het adres voor de verwerking van milieuonvriendelijke afvalproducten, gebruikte goederen en materialen. Maar het afvalbrengstation doet meer: de
medewerkers van de gemeente zorgen er ook op andere manieren
voor dat het milieu wordt ontzien en Papendrecht er zo groen, fris
en schoon mogelijk bij ligt.

hal van het gemeentehuis stond rond
de ondertekening een marktkraam
waar medewerkers van Drechtwerk
bezoekers informeerden over hun
werkzaamheden en de samenwerking
met de gemeente Papendrecht.
De gemeente Papendrecht neemt samen met negen andere gemeenten

en het legen van de containers op die
adressen. Nadat de kinderen het Vondelpark en het schoolplein afvalvrij
maakten met een knijper haalde een
bezemwagen van de gemeente het
verzamelde afval op.

houdt ook contacten met de wijkcoordinator, biedt hulp bij projecten en
activiteiten en komt vaak met goede
ideeën op het gebied van natuur- en
milieu. Van Stam is genomineerd
door het wijkplatform Westpolder, de
andere leden van dit team zijn via de
wijkcoördinator aangemeld.

Het initiatief is ontwikkeld in het
kader van het Impulsprogramma
Zwerfafval 2007-2009 (zie ook www.
samenwerkenaaneenschonernederland.nl). Dit programma is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG),
bedrijfsleven verenigd in VNO-NCW
en het ministerie van VROM.

De grote voorjaarsschoonmaak
Tijdens de Landelijke Opschoondag
hield een deel van Papendrecht in
maart de eerste ‘voorjaarsschoonmaak’. De bewonerscommissie Breitnerstraat, Israëlsstraat en Marisstraat
maakte bewoners enthousiast om de
handen te laten wapperen. Onder-

steund door gemeente en woningstichting Westwaard Wonen ontdeden zij de straat van zwerfafval en
ander vuil. De Landelijke Opschoondag in Papendrecht is een voorbode
van de jaarlijkse schoonmaakactie
‘Een Fris Begin’.

Netwerk houdt Papendrecht schoon
Netwerk uit Dordrecht nam in 2007 de inzameling van afval over
van de gemeente Papendrecht. De overname resulteert voor de gemeente in lagere kosten.
Dankzij schaalgrootte kan afvalverwerker Netwerk beter inspelen op
nieuwe regelgeving en technische
mogelijkheden dan een relatief kleine organisatie als de Papendrechtse
reinigingsdienst. Voor inwoners ver-

andert er niet veel. Netwerk leegt de
afvalcontainers op dezelfde wijze; er
is een klantentelefoon voor vragen
en klachten; het afvalstation aan de
Willem Dreeslaan is er nog steeds;
jaarlijks valt bij inwoners de afvalka-

lender in de bus; ophalen van grofvuil
kan op afspraak en tarieven bleven in
2007 gelijk aan die van 2006. De komende jaren gaat dit wel omhoog: er
vindt een inflatiecorrectie plaats. Dit
zou echter ook het geval zijn als de
afvalinzameling bij de gemeente was
gebleven.

VEILIGHEID

Gunstig toekomstperspectief:
Papendrecht wordt steeds veiliger
Het aantal diefstallen daalt de
laatste jaren gestaag. Ook nam
de geweldpleging dit jaar fors
af. Alleen overlast blijft verontrustend toenemen.

opzichte van 2006. In het vorige verslagjaar was er nog sprake van een
toename (20 %). In het burgerjaarverslag 2006 werd reeds de verwachting uitgesproken dat geweldpleging
zou afnemen als gevolg van strenBouwen aan de toekomst betreft niet gere wetgeving voor recidivisten en
alleen stenen en cement. Het gaat op basis van het gegeven dat aanpak
ook om woongenot, perspectief op van geweld een hogere prioriteit bij
werk, sociale cohesie, veiligheid, et- de politie heeft. Die voorspelling is
cetera. Wat betreft dit laatste gaat bewaarheid. Het aantal diefstallen
het steeds beter. Het aantal gewelds- nam in 2007 weliswaar heel licht toe
delicten nam in 2007 met 28 % af ten (iets meer dan 2 %), maar sinds 2003

is dit afgenomen met ruim 44 % van
714 naar 413.
Overlast
Tegenover deze daling van geweld
en diefstal, staat de almaar stijgende
overlast. Weer meer dan vorig jaar
(afgerond zo’n 3 %). Sinds 2003
steeg de overlast met 31,7 %. Veertig
procent van die overlast komt voor
rekening van jongeren. Het is ook
het beeld dat naar voren komt uit de
enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Papendrecht 2007. In de top drie van
belangrijkste problemen, komt voor
alle wijken, met uitzondering van
Middenpolder, jongerenoverlast voor.
Uit dezelfde enquête blijkt ook dat
Papendrechters die zich wel eens onveilig voelen, het leeuwendeel (69 %)
daarvoor groepjes jongeren die op
straat rondhangen als reden opgeeft.
Rapportcijfer: 7,3
Diefstallen nemen af, geweldplegingen dalen, overlast neemt toe. Drie

zaken die in belangrijke mate bijdragen aan het veiligheidsgevoel van
mensen. Uiteindelijk slaat de balans
de goede kant uit, het veiligheidsgevoel in Papendrecht nam in 2007 met
eentiende punt toe tot 7,3. Door het
terugdringen van overlast in combinatie met het creëren van voorzieningen voor jongeren, zal dit cijfer
verder stijgen.

Verkeersincidenten
Papendrecht
2003

2004

2005

2006

2007

verkeersongeval materiële
schade

419

326

346

337

310

verkeersongeval materiële
schade met doorrijden

133

150

140

128

136

verkeersongeval letsel

46

58

46

42

38

verkeersongeval letsel met
doorrijden

3

1

2

0

2

verkeersongeval dodelijk
slachtoffer

0

0

1

2

0

verkeersongeval dodelijk
met doorrijden

0

0

0

0

0

totaal verkeersongevallen

601

535

535

509

486

Record uitrukken

Onderwerp

2003

2004

2005

2006

2007

% toe-/afname
tov 2003

741

621

514

404

413

- 44,3

uit woning

80

67

60

53

57

-28,8

uit bedrijf

73

69

62

43

47

-35,6

uit/vanaf motorvoertuigen

281

283

140

122

146

-48,0

van motorvoertuigen

67

48

19

28

18

-73,1

fietsen

197

140

206

144

134

-32,0

bromfiets/snorfiets

30

10

27

9

9

-70,0

129

132

122

154

111

-14,0

overval (gewapende)

0

0

4

5

1

+100

mishandeling

85

71

76

71

67

-21,2

bedreiging

40

53

36

74

38

-5,0

openlijk geweld (persoon)

4

8

6

4

5

+25

650

514

809

833

856

+31,7

algemeen

427

320

503

524

528

+23,7

van/door jeugd

223

194

306

309

338

+51,6

254

283

265

371

375

+47,6

Diefstal totaal

Geweld totaal

Overlast totaal

Vernieling/zaakbeschadiging

Met 309 uitrukken haalde de
brandweer Papendrecht in 2007
een nieuw record. Grote calamiteiten deden zich gelukkig
niet voor. Een groot deel van
deze toename is het gevolg van
automatische brandmeldingen.
Door de strengere regelgeving
neemt ook landelijk gezien het
aantal uitrukken toe.

De uitruk van de brandweer gebeurt in
Papendrecht voornamelijk door vrijwilligers. Ook in 2007 was er een goede
opkomst bij alarm. Doel is dat de eerste
brandweerauto binnen vier minuten na
alarm de kazerne uitrijdt.
Het toegenomen aantal uitrukken en
de verplichte oefeningen betekenen
wel extra druk op de vrijwilligers, het
thuisfront en hun werkgevers. Een punt
wat aandacht verdient, ook omdat het
vinden van vrijwilligers steeds lastige is.
Ook op het gebied van de brandpreventie en voorbereiding op de inzet geldt
een toenemend aantal verplichtingen.

Om ook in de toekomst aan deze verplichtingen te kunnen blijven voldoen
tegen acceptabele kosten, is in 2007
een plan opgesteld om de samenwerking met de brandweer in Sliedrecht en
Alblasserdam te intensiveren.

In 2007 nam de commandant Cees Lub
afscheid vanwegehet bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Eind van
het jaar is Piet Aantjes benoemd tot
nieuwe commandant van de brandweer Papendrecht met ingang van februari 2008. Piet Aantjes, afkomstig uit
de Alblasserwaard, werkte tot die tijd
als districtscommandant Goeree Overflakkee bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Omdat hij tevens wordt
belast met realisatie van de intensievere samenwerking met Sliedrecht en
Alblasserdam zijn ook de burgemeesters van deze gemeenten betrokken bij
de selectie.

Samenwerking
Op landelijk gebied is de aandacht
vooral gericht op de Wet op de Veiligheidsregio’s die voorziet in een verdergaande regionale samenwerking. In de
regio Zuid-Holland Zuid wordt benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan
van de lokale inbedding en de relatie
met de gemeente.
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DIENSTVERLENING
Geheimzinnige klanten bezoeken
gemeentewinkel
De Papendrechtse gemeentewinkel blijft onverminderd goed
scoren. In 2007 blijkt dat niet
uit de gebruikelijke klanttevredenheidsonderzoeken, maar uit
een pilot met mystery guests.
In 2007 voerde Papendrecht in samenwerking met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken een pilot uit in
de gemeentewinkel. Tweeëndertig
mystery guests en zestig mystery
callers testten de klantvriendelijkheid. Dat loopt via een gespecialiseerd bureau dat iemand incognito
naar de gemeentebalie laat gaan of
telefonische vragen laat stellen en zo
checkt hoe klantgericht de gemeentemedewerkers daarop reageren. Zowel de geheimzinnige bezoekers als
bellers waren zeer tevreden hierover.
Over 2006 gaven bezoekers van de
gemeentewinkel in het traditionele
onderzoek een 8,2 voor de dienstverlening.

Afhandeling brieven:
77% binnen norm

Afhandeling meldingen:
72% binnen norm
Via het meldpunt ‘veiligheid, leefbaarheid en onderhoud’ kwamen in 2007
2612 meldingen binnen. Het leeuwendeel heeft betrekking op behoud en
schoon houden van de openbare ruimte.
De gemeente Papendrecht handelde
bijna 72 % daarvan af binnen de daarvoor geldende norm.
Het aantal meldingen in 2007 via het ‘meldpunt veiligheid, leefbaarheid en onderhoud’
bedraagt 2612 meldingen (2006: 2348). 1871
meldingen (2006: 1241 meldingen) krijgen een
afhandeling binnen de normtijd. In februari
2008 was het afhandelingspercentage opgelopen tot 97 % ( 2535). Ter vergelijking voor
het verslagjaar 2006 was dit begin 2007 95 %.
Vaak geldt dat de meldingen wel zijn afgehandeld, maar in het systeem nog open staan. De
gemeente gaat dit evalueren en waar mogelijk
verbeteringen aanbrengen.

Bij de gemeente kwamen, naast de meldingen bij het meldpunt, ook
nog 1212 schriftelijke meldingen en klachten binnen. Ruim 77 %
kreeg een afhandeling binnen de norm van zes weken. Dat is 16 %
meer dan in 2006.

Soort meldingen
aard

aantal

percentage

groen

575

22%

wegen en verharding

617

23%

afval en milieu

303

12%

riolering

230

9%

openbare verlichting

224

9%

verkeer

169

6%

straatmeubilair

123

5%

overlast

196

8%

dieren

54

2%

water

38

1%

speelplaatsen

45

2%

gebouwen

38

1%

2612

100%

Totaal

De gemeente kreeg in 2007 1212
brieven binnen, een verdubbeling ten
opzichte van het aantal in 2006 (603).
Ruim 77 % kreeg een afdoende afhandeling binnen de termijn van zes
weken. Dat is fors beter dan in 2006
(ruim 61 %). Daarbij geldt bovendien
dat voor de 23 % waarbij de termijn
niet gehaald is, niet gezegd is dat de
klacht niet is afgehandeld. Vaak is
dat wel het geval, maar is de klacht
nog niet administratief afgedaan.
Voor een aantal brieven geldt dat

het probleem dusdanig groot is, dat
afhandeling meer tijd met zich meebrengt. De gemeente probeert hier in
het volgende verslag meer zicht op
te krijgen. Wanneer de afhandeling
langer duurt dan de gestelde termijn,
krijgt de briefschrijver hierover informatie. Neemt niet weg dat het nog
steeds voorkomt dat een brief te lang
blijft liggen. Dat is er niet alleen één
te veel, maar betekent dat we er nog
steeds niet zijn.

Sociale diensten samen in Drechtstedenverband Aantal bezoekers balies gemeentewinkel
Treffend voorbeeld van samenwerking waarop burgemeester De Bruin
op pagina 1 van dit burgerjaarverslag
doelt, is de Sociale Dienst Drechtsteden. Sinds 1 januari 2007 vormen de
voormalige sociale diensten van de
gemeenten Alblasserdam, Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht deze regionale organisatie. Net als de andere
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gemeenten behield ook Papendrecht
een serviceloket in de eigen gemeente,
waar klanten dagelijks terecht kunnen
voor informatie, advies of aanvragen
over onderwerpen als bijzondere bijstand, budgetadvies, schuldbemiddeling, kinderopvang, inburgering en
Wmo-voorzieningen. Met zo’n 320
medewerkers en een verzorgingsgebied van 265.000 inwoners is de

Sociale Dienst Drechtsteden één van
de grootste sociale diensten van samenwerkende gemeenten in Nederland. Door de schaalvergroting kan
de dienst klanten een breder aanbod
aan producten en diensten bieden,
zoals reïntegratietrajecten of Wmovoorzieningen. Daarnaast vindt er
een besparing plaats op organisatiekosten.

2004

2005

2006

2007

burgerzaken

21837

24392

22529

26757

zorg en inkomen

6091

6106

4603

1304
(WMO-loket)

bouwen en Wonen
totaal

326

597

514

586

28254

31549

27646

28647

C O M M U N I C AT I E
Papendrechters reageren Meedenken over Noordhoekse Wiel
massaal op parkeerplan
Bewoners, ondernemers en andere
belangstellenden reageerden massaal
op het parkeerplan dat de gemeente
opstelde voor het centrum van Papendrecht. Vier informatieavonden
trokken ongeveer 450 bezoekers en
462 mensen stuurden een reactie.
Burgemeester en wethouders verwerkten deze bijdragen in hun plannen.
Zo werd aan de hand van de reacties
besloten bestaande regelingen voor

vergunninghouders bij de Marktflat,
in de Muilwijckstraat en het Havenhoofd te laten bestaan, waardoor eerder verworven ‘rechten’ van bewoners
overeind blijven. Daarnaast werd de
omvang van het kerngebied waar de
blauwe zone gaat gelden kleiner dan
gepland, werd besloten een bewaakte
fietsenstalling te realiseren en kregen
bewoners in de blauwe zone het eerste jaar een gratis ontheffing.

Inwoners passen ontwerp
eilandje Tinbergenplantsoen aan
Omwonenden van het Tinbergenplantsoen en de Zernikelaan maakten
volop gebruik van de mogelijkheid
invloed uit te oefenen op renovatie
van het eilandje bij het Tinbergen-

plantsoen. De suggesties, die vooral
betrekking hadden op beplanting,
bomen en inrichting, zijn zoveel mogelijk verwerkt en terug te zien in het
opgeknapte eilandje.

Karavaan
verzamelt ideeën
Vrijwillige inzet van Papendrechters voor elkaar, leefbaarheid in
de omgeving, zorg voor familie, buren, wijkgenoten en veel meer
stond in 2007 centraal tijdens zes bijeenkomsten over de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Voorzieningen voor gehandicapten,
hulp in het huishouden en dergelijke
vallen sinds 1 januari 2007 onder die
wet, waarmee de overheid wil bereiken dat iedereen kan meedoen in
de samenleving en zo lang mogelijk
zelfstandig kan leven en wonen. Om
lokale wensen en ideeën te horen,
trok de Wmo-karavaan in zes etappes door de gemeente. Vele Papendrechters en vertegenwoordigers van
lokale organi-

saties deden mee en kwamen met
suggesties voor ontmoetingen tussen bewoners van buurten, voor een
goede toekomst voor Papendrechtse
jongeren en ideeën voor ondersteuning van ouders, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met psychische
problemen. Hun bijdragen krijgen een
plaats in het Wmo-beleidsplan.
Tijdens het proces ging een ‘schat’
door Papendrecht,
waarmee
in
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Vele Papendrechters hadden
suggesties voor een opknapbeurt van park Noordhoekse
Wiel. ‘Groen’ en ‘open’ waren
hierbij de uitgangspunten.

De gemeente presenteerde in de
zomer van 2006 de enorme stroom
aan wensen en ideeën voor park
Noordhoekse Wiel, ingebracht door
bewoners. In de aanloop naar vernieuwing van het grootste park van
Papendrecht werd onder meer een
wandeling door het park gemaakt
met belangstellenden, omwonenden,

• een cultuur-historische zone,
waarin het wiel en de weidemolen behouden blijven
• een landschappelijk ingepast recreatief deel met een boerderij.

Na afronding van de inspraaktermijn
en verwerking van de reacties, starten de werkzaamheden na de zomer
van 2008.

• een natuurlijk gebied, waarin
duidelijk herkenbare elementen
van het Alblasserwaardse landschap terugkomen

Cilio: website voor jongeren
Sinds maandag 5 november
hebben jongeren uit de Drechtsteden de website Cilio.nl waar
ze alles kunnen volgen over
sport, school en uitgaan in de
Drechtsteden. De inhoud maken
ze zelf.
Bij Cilio zijn het de bezoekers van de
website zelf die informatie plaatsen:
nieuws, blogs en multimedia, uiteenlopend van fotoverslagen van
voetbalderbies tot filmpjes van hun
stapavond, van nieuwsberichten uit
de eigen straat of buurt tot de laatste
belevenissen in een webblog.
Bezoekers kunnen hun eigen pagina maken en vriendennetwerken
opbouwen, agenda’s opnemen met
de activiteiten en evenementen die
hen aangaan of interesseren. In de
nabije toekomst krijgt Cilio ook een
chatfunctie, waarmee jongeren met
vrienden, maar ook met een hulpver-

lener kunnen chatten.
Cilio is een initiatief van de
Drechtsteden
Sliedrecht,
Alblasserdam, Papendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht,
Zwijndrecht en Dordrecht.
Doelstelling is maandelijks ruim 10.000 bezoekers. Het project loopt
drie jaar. Ruim honderd
studenten van verschillende opleidingen
(sport & bewegen, sociaal culturele dienstverlening en recreatie
& toerisme) verzorgen voor Cilio service, controle en
content, ofwel de
technische kant
van de site.

2007: een communicatief jaar
communicatievorm

aantal

specificatie/toelichting

informeren
nieuwsbrieven

9

begrotingskrant

1

gemeentenieuwspagina’s

51

jaarverslagen

2

persberichten

151

afvalkalender

1

sportkrant

1

gemeentegids

1

advertenties

4

twee maal VVV-magazine, zwembadkrant, Meentmagazine

websites

3

nieuwe websites voor jongeren, sportcentrum en begraafplaats

folders

6

pasjessysteem zwembad, gemeentelijke belastingen, ondernemen in
Papendrecht, activiteiten Interval, starterslening, begraven

posters

3

Powerpark, Fris begin, winkelcentrum

ansichtkaarten

2

bedankt voor uw melding, MADD-aanmelding

6 winkelcentrum, 2 sportcentrum, 1 parkeren)

6

zes bijeenkomsten naar aanleiding invoering wet maatschappelijke ondersteuning

algemeen jaarverslag, burgerjaarverslag

interactie/meespraak
Denk-mee-karavaan
RECHT

TE 0APEND

'EMEEN

gebruikers van het park en vertegenwoordigers van de gemeente. Dankzij
alle suggesties komt het opgeknapte
park straks tegemoet aan de wensen
van velen. Algemeen uitgangspunt
is: groen en open. De buitenste randen worden groener, de rondgang
verbeterd en de paden krijgen een
opknapbeurt. Het park zelf krijgt een
driedeling:

-ARKT 
NDRECHT
!! 0APE
 

0OSTBUS
4EL 
L
ENDRECHTN
WWWPAP

meespraak traject
informatieavonden

over het Sportcentrum
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Burgers over Papendrecht
Het burgerjaarverslag - de naam zegt het al - is er voor burgers, de inwoners van Papendrecht dus.
Natuurlijk hebben die een mening over de ontwikkelingen in hun gemeente. Wat is er dan logischer om
Papendrechters aan het woord te laten over hun woonplaats? Op deze pagina vertellen vier inwoners
over de plus- en verbeterpunten en over hun band met Papendrecht.

“Meer stadse levendigheid”
Tandartsassistente
Kimberley hebt in wat meer drukte ben je zo in
van Vugt (1987) en Jouke de een van de steden. De winkelvoorzieVries (1979), manager bij een ningen zijn prima en ook supermarkit-bedrijf in Rotterdam, zijn ge- ten zijn goed vertegenwoordigd.”
boren Papendrechters en wonen Jouke: “Ik heb in Breda op school gezeten en zou daar best een paar jaarer nog steeds met plezier.
Hebben jullie binding met Papendrecht?
Kimberley: “We zijn allebei hier geboren en hebben een band met Papendrecht, zeker met de mensen. We
hebben hier onze vrienden en kennissen, het is vertrouwd en gezellig. Ik
moet er niet aan denken in een stad
te wonen. Wel vind ik bepaalde stadse
trekjes leuk. Wat mij betreft mogen er
meer kroegen en restaurants komen.”
Jouke: ”Dat mis ik wel in de nieuwe
Meent, meer horeca zou welkom zijn.
Het autovrije deel is een uitstekende
plek voor terrasjes. Nu is het om tien
uur ‘s avonds uitgestorven in het centrum. Dat mag wel wat meer stadse
levendigheid hebben.”
Waarover zijn jullie tevreden en wat
kan beter in Papendrecht?
Kimberley: “Je woont hier rustig, je
kunt de Alblasserwaard in en als je zin

tjes willen wonen. Maar Kimberley
wil niet en daar heb ik ook niet zo’n
probleem mee. Ik vind het openbaar
vervoer in Papendrecht niet uitnodi-

gen om er gebruik van te maken en
een treinstation zou een verbetering
zijn, maar verder mis ik eigenlijk niets.
Ik kan me voorstellen dat wat oudere
inwoners er moeite mee hebben dat
de gemeente groot groeit, maar voor
ons ligt dat anders, wij zijn wel blij
met het nieuwe winkelcentrum en
tsja, overal wordt volop gebouwd.”

Kimberley van Vugt en Jouke de Vries: “We zien wel wat in gezellige terrasjes bij
het winkelcentrum.”

Ondernemer Lubbers:

“Behoud eigen identiteit en
geloofwaardigheid”
Hans Lubbers (1958) begon in
1979 bij het bedrijf waarvan
hij nu directeur-eigenaar is,
schilders- en glaszettersbedrijf
Groen. Hij verhuisde daarvoor
van Rotterdam naar Papendrecht en maakte de groei van
de gemeente van nabij mee.
Wat heeft u met het ‘binden van Papendrecht’?
“Ik vind dat je als bedrijf en als individu
plichten hebt tegenover de samenleving. Met ons bedrijf staan we vooraan als we een bijdrage kunnen leveren. We deden mee aan Papendrecht

Oud-rector Veldhuis:

“Laat Papendrecht
alsjeblieft
Papendrecht blijven”
Wim Veldhuis werd in 1937 in stuurder van het landelijke amateurDordrecht geboren, kon in 1960 bestuur en voorzitter van district Zuid
aan de slag in het basisonder- 1, de vroegere afdelingen Zeeland,
wijs in Papendrecht en betrok Brabant en Dordrecht. Bij mijn afhier een woning. “Mijn vrouw scheid werd ik bondsridder. Dat kunen ik hebben daarna nooit meer nen maar zo’n zestig mensen zeggen,
waar onder oud-internationals als
overwogen te vertrekken.”
Coen Moulijn en Frank Rijkaard. Daar
Kent u het burgerjaarverslag?
ben ik dus best wel trots op.”
“Ik neem dergelijke publicaties altijd
door. Ik vind het burgerjaarverslag Hoe ziet u de bindende rol van de geeen goede manier om kenbaar te ma- meente Papendrecht?
ken wat er speelt en gaat spelen in de “Ik denk dat de gemeente genoeg
gemeente.”
probeert inwoners, verenigingen, bedrijven en andere partijen bij elkaar
U was lange tijd een bindende factor te brengen. Wel komt het vaak op
in het Papendrechtse onderwijs. Wel- dezelfde sleutelfiguren neer. Ik beke rollen heeft u vervuld?
grijp best dat jongere mensen min“In 1961 startte de gemeentelijke der tijd hebben. De hypotheek moet
MULO met 44 leerlingen in d’ Oude worden betaald. Toch is het jammer
School op het Westeind en stapte ik dat vrijwilligerswerk moeilijker in te
over uit het basisonderwijs. In 2001 vullen is. Aan de andere kant zie je
nam ik als rector afscheid van de door festiviteiten en activiteiten rond
school die inmiddels Willem de Zwij- Papendrecht 900 weer mooie initiager College heette, 1700 leerlingen tieven ontstaan, zoals de opgebloeide
had, met dependances in Hardinxveld sportverkiezing.”
en Alblasserdam en MAVO-, HAVO-,
Atheneum- en Gymnasiumopleidin- Heeft u wensen voor de toekomst van
gen aanbood.
Papendrecht?
“Toen ik hier kwam had de gemeente
In het onderwijs ontmoet je ontzet- zo’n achtduizend inwoners. Dat kleintend veel mensen; leerlingen, ouders, schalige beviel me. Tot op heden erbestuurders. Het is leuk om daarin vaar ik de sfeer, de onderlinge band
een schakel te zijn. Momenteel houd tussen mensen en de positieve inik me als bestuurslid van het openbaar stelling als prettig. Laat Papendrecht
basisonderwijs onder meer bezig met daarom alsjeblieft Papendrecht
bewegingsonderwijs. De gemeente is
blijven en geen Drechtstad worden.
van plan sporthal De Laaght te slui- Daarnaast hoop ik dat Slobbengors
ten, waardoor leerlingen van de Vier- behouden blijft als groen recreatiemaster en de Beatrixschool niet meer en sportgebied.”
dichtbij kunnen sporten. We proberen
de gemeente op andere gedachten te
brengen. De openbare en de christelijk school trekken hierbij samen op.
Het zijn geen concurrenten, maar ze
werken samen. Een mooi voorbeeld
van binding.”

900 en we sponsoren vele verenigin- Zoals?
gen en evenementen in Papendrecht. “Ik moet de gemeente nageven dat
Zelf ben ik voorzitter van zwemver- zij momenteel voorzieningen aaneniging De Geul en bestuurslid van past aan de eisen van deze tijd, zoals Naast het onderwijs bent u altijd acde Ondernemers Vereniging Papen- het winkelcentrum en sportvoorzie- tief geweest op het sportieve vlak.
drecht. Dat is niet alleen nuttig, het is ningen. Ook werkt men hard aan de “Nadat ik was uitgevoetbald in het
ook hartstikke leuk om op die manier parken Noordhoekse Wiel en Oost- eerste elftal van vv Papendrecht, heb
met elkaar samen te werken en acti- polder. Maar het had wel voortva- ik alle bestuursfuncties in de loop van
viteiten te ontplooien.”
render gemogen. Met de vertraging de tijd wel vervuld. Daarnaast was ik
van renovatie van het theater maakt van 1975 tot 1990 voorzitter van de
U kent het burgerjaarverslag?
de gemeente geen goede beurt door Sportraad. Doordat we relatief veel
“Ja, ik lees het. Ik ben geïnteresseerd fouten rond de inspraak.”
bevoegdheden hadden, waren we een
en probeer op de hoogte te blijven
voorbeeld voor andere sportraden
wat er speelt. Al vind ik het wel jam- Wat zou u de gemeente willen mee- in het land en konden we bijdragen
mer dat het vaak gaat over wat goed geven?
aan zaken als de verbouwing van het
gaat. Ik wil ook graag horen waarom ”De neiging bestaat op economisch zwembad en realisering van sportpark
bepaalde zaken niet goed gaan.”
gebied aandacht te besteden aan de Oostpolder. Papendrecht was eind jagrote bedrijven, terwijl het midden- ren zeventig niet voor niets Sportstad
en kleinbedrijf enorm belangrijk is. van Nederland.
Wim Veldhuis: “De sfeer, de onderJuist kleinere bedrijven kunnen steun
linge band en positieve instelling
gebruiken, omdat ze het met minder Na de Sportraad kwam ik bij de KNVB.
bevallen me in Papendrecht.”
mensen moeten doen. Een consulent Tot december vorig jaar was ik bedie meedenkt en meehelpt, bijvoorbeeld op het gebied van geschikte
bedrijfsruimte, zou een welkome
aanvulling zijn op de gemeentelijke
dienstverlening. Verder vind ik dat
Een oproep van de gemeente Papendrecht voor een miniatuur uitvoering
Papendrecht hard heeft gewerkt aan
van het beeld van de Ertepeller leverde enthousiaste reacties op. Uiteineen eigen identiteit, ik hoop van harte
delijk werd een bronskleurig exemplaar geselecteerd en gebruikt voor een
dat de gemeente daaraan vasthoudt
tentoonstelling over de postzegelreeks Mooi Nederland in het Museum
en niet opgaat in een Drechtstad of
voor Communicatie in Den Haag. De Papendrechtzegel ter ere van haar
in de toekomst door het leven gaat
900-ste verjaardag maakt deel uit van de reeks.
als Dordrecht-Noord.”

Ertepellertjes in overvloed

“Bedrijf en individuen hebben plichten tegenover de samenleving”, meent ondernemer, voorzitter en bestuurslid Hans Lubbers.
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BURGEMEESTER EN SAMENLEVING
2 januari

openbare en gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen en de bibliotheek.
zie ook pagina 4, Zuinig op milieu en energie

17 april
29 juni

28 februari

Ondertekening overdracht afvalinzameling Netwerk

Nieuwjaarsbijeenkomst
De burgemeester houdt zijn traditionele nieuwjaarsspeech: “Onze samenleving wordt individueler. Toch blijft iedereen deel uitmaken van een
groter geheel. Ik vind het een opdracht voor de
gemeente om de schijnwerpers te richten op samenhang in de Papendrechtse samenleving en
deze te stimuleren. Laten we het komende jaar op
allerlei manieren het begrip binding vorm geven.
Met verbinding bedoel ik: de ontmoeting tussen
individuele inwoners, organisaties, verenigingen
en bedrijven onderling enerzijds èn tussen hen
en de gemeente anderzijds. Het jubileumjaar
2005 heeft laten zien dat de Papendrechtse samenleving vitaal en krachtig is en dat bundeling
van krachten leidt tot een gemeenschapsgevoel
en sociale samenhang: “met elkaar, voor anderen,
ten behoeve van het totaal.”
13 januari

Nieuwjaarsconcert Excelsior

Tijdens zijn openingswoord prees de burgemeester de bindende rol van de vereniging: “Excelsior
is sinds 1920 een van de voorname bindende
factoren in onze gemeenschap, een uitstekende
bindende exponent van het verenigingsleven.
Ook naar buiten toe legt de vereniging allerlei
verbindingen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse
lampionnenoptocht, Sinterklaasfeesten, PowerPark, Koninginnedag en Dodenherdenking vervult
Excelsior een gewaardeerde rol.”
27 januari

Vredesfabriek Kerkgemeenschap
Morgensterkerk

De burgemeester opent de tentoonstelling de ‘Vredesfabriek’. Dit is een interactieve werkplaats voor
kinderen uit groep 8 en helpt hen na te denken
over zaken als verdraagzaamheid, vrede, geweld,
macht en conflictsituaties. “Ik vind dit een buitengewoon goed initiatief”, aldus de burgemeester.
“Heel goed dat alle scholen in Papendrecht uitgenodigd zijn hiermee kennis te maken. Deze onderwerpen gaan ons immers allen aan. Vandaar dat
ik ook graag mijn medewerking verleen.”

Vetgedrukt

Jeugdige Papendrechters maakten in de
zomer een eigen krant. Niet voor zichzelf, nee de
krant werd huis-aan-huis onder duizenden lezers
in Papendrecht verspreid.

Netwerk uit Dordrecht nam in 2007 de inzameling van afval over van de gemeente Papendrecht.
De overname resulteert voor de gemeente in lagere kosten.
zie ook pagina 4,
Netwerk houdt Papendrecht schoon
5 maart

Naturalisatieceremonie

Ondertekening oprichtingsakte van de Stichting
Vrienden van de Weidemolen, waarmee statuten
van kracht worden met als doel de opgeknapte
molen op de landelijke molendag over te dragen
aan de stichting.
zie Jongerenburgerjaarverslag pagina 2,
Geloof in weidemolen

Adoptie oorlogsmonument

Oprichtingsakte Stichting Vrienden van
de Weidemolen

26 april

Tijdens de jaarlijkse overdracht van adoptie van
het oorlogsmonument spreekt de burgemeester
enige woorden. Op 26 april richtte hij zich tot de
leerlingen van de Koningin Beatrix school en de
Knotwilg, locatie Moerbeihof.

“De Tweede Wereldoorlog was een oorlog die ging
om de gelijkheid van alle mensen, tegen onderKunstproject
drukking, waar dan ook, tegen misbruik van macht
Leerlingen van de groepen 1 en 2 van de Prins en tegen het geweld. En dat komen we helaas, ook
Florisschool maakten in het kader van het project vandaag de dag, ruim zestig jaar na het beëin‘Kunst’ foto’s, muziek, schilderijen en beeldhouw- digen van die oorlog, nog steeds tegen. Wellicht
kunst en een Ertepeller.
hebben jullie gehoord van die Nederlandse solzie Jongerenburgerjaarverslag pagina 2, daat die heel ver weg in Azië, in Afghanistan om
Kinderen verkennen kunstvormen
precies te zijn, in de strijd voor vrede daarginds
gesneuveld is. Strijd om de macht, oorlog, geweld
en zoeken naar vrede vindt nog steeds op diverse
12 april
plaatsen in de wereld plaats. Maar ook zinloos
Kinderen bezoeken gemeentehuis
Vijftig leerlingen van de groepen 1 en 2 van de geweld in ons eigen land komt nog steeds voor.
Oranje Nassauschool bezochten het gemeente- Het wordt zo langzamerhand tijd dat we zestig
huis. De kinderen wilden wel eens weten wat er jaar na die Wereldoorlog leren, dat het daarmee
nu allemaal gebeurt op het gemeentehuis. Om afgelopen moet zijn. Daarom ben ik blij dat we
dat te ervaren traden twee van hen in het huwe- hier vanmiddag, voor de overdracht van de adoptie, samen zijn en horen van de kinderen van de
lijk, compleet met ringen, boeket en een feestje.
zie Jongerenburgerjaarverslag pagina 2, Beatrixschool hoe zij daarmee bezig geweest zijn
en hoop ik dat de kinderen van de Knotwilg er ook
Junior-huwelijk in gemeentehuis
veel van zullen leren.”
zie Jongerenburgerjaarverslag pagina 2,
13 april
Leerlingen Knotwilg adopteren oorlogsmonument
Kinderopvang
Gemeente ondertekent intentieovereenkomst
Wasco (kinderopvang) over ontwikkeling van een 27 april
locatie in de Staringlaan
Uitreiking koninklijke onderscheidingen
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kregen eind april
14 april
2007 zes inwoners van de gemeente Papendrecht
PKC in Ahoy
een onderscheiding uit handen van de burgemeester.
16 april
zie ook pagina 2, Zes maal KO

Op initiatief en na een oproep van Hannelore van
Hamburg van jeugdcentrum Interval meldden
acht enthousiaste journalisten-in-de-dop zich
om een krant te maken. Weekblad de Klaroen
wilde wel meewerken door de jonge redactie te
begeleiden en de jongerenkrant als onderdeel van
de echte Klaroen uit te geven. De burgemeester
ontvangt het eerste exemplaar.

12 maart

Startsein ’Een fris begin’

4 mei

Dodenherdenking

13 februari

12 mei

In bijzijn van medewerkers van Drechtwerk leggen de gemeente Papendrecht en Drechtwerk afspraken vast over werkzaamheden die de laatste
organisatie voor de gemeente verricht.

Burgemeester start nationale lenteloop door
schot te lossen. Dit jaarlijkse sportieve evenement
van AV De Passaat dat duizenden lopers naar Papendrecht trekt.

Ondertekening convenant Drechtwerk

Nationale lenteloop

Tijdens schoonmaakactie ‘Een fris begin’ haalden
vierhonderdnegentig leerlingen van basisscholen,
honderd leerlingen van het voortgezet onderwijs,
bestuursleden van wijkplatforms, medewerkers
van de gemeente, Drechtwerk en Netwerk samen
zo’n honderdvijftig volle vuilniszakken zwerfvuil
op.
zie ook pagina 4, Opgeruimd staat … fris
17 april

19 mei

Overdracht molen

Op initiatief van Robert van ’t Geloof werd de weidemolen in park Noordhoekse Wiel hersteld, bij
de overdracht van de molen van gemeente naar
stichting (molen park Noordhoeksewiel), mocht
Robert de molen weer in beweging brengen.
zie Jongerenburgerjaarverslag pagina 2,
Geloof in weidemolen

zie Jongerenburgerjaarverslag pagina 3,
Jong Papendrecht VETgedrukt!
27 augustus

Rommeldam

Tijdens de jaarlijkse knutselweek in de laatste
week van de zomervakantie liet jeugdig Papendrecht de handjes wapperen tijdens knutselactiviteiten, spelletjes en timmerwerk. De burgemeester
‘inspecteerde’ de resultaten met plezier.
15 september

25-jarig bestaan Jeu de Boules vereniging
Burgemeester verricht openingshandeling Jeu de
Boules vereniging in het kader van het 25-jarig
bestaan.
28 september

10-jarig jubileum Smarties
Het Papendrechtse smartlappenkoor vierde tienjarig bestaan. De Burgemeester genoot mee van
enkele hoogtepunten uit hun repertoire.
17 oktober

Panorama mooi Nederland

Een Papendrechtzegel ter ere van haar 900-ste
verjaardag maakte deel uit van de postzegelreeks
Mooi Nederland. Het Museum voor Communicatie in Den Haag exposeerde de reeks, de burgemeester was aanwezig bij de opening. Op de
tentoonstelling was ook een miniatuur uitvoering
van het beeld van de Ertepeller te zien.
zie ook pagina 8, Ertepellertjes in overvloed
26 oktober

Officiële opening nieuwe winkelcentrum
De Meent

Burgemeester opent nieuwe winkelcentrum. “De
nieuwe Meent is niet alleen een mijlpaal, in de
totale ontwikkeling van ons centrumgebied, het
is ook een prachtige exponent van de dynamiek
die onze gemeente en haar inwoners typeert. Een
centrum dat past bij karakter, sfeer en mentaliteit
van onze lokale samenleving.“
zie ook pagina 2,
Den Briel verhuist terug naar de nieuwe Meent

Bedrijven contactdagen

zie ook pagina 4,
Samenwerking met Drechtwerk
15 februari

Overhandiging plaquette duurzame
energie

Burgemeester en wethouders van Papendrecht
trekken 60.000 euro uit voor duurzame initiatieven zoals energiebesparende maatregelen in

Burgemeester bezoekt bedrijvenbeurs in Gorinchem. De gemeente Papendrecht was vertegenwoordigd op de driedaagse Bedrijvenbeurs in Gorinchem. Gemeente en enkele bedrijven vormden
een ‘Papendrechts straatje’ om het economisch
leven in Papendrecht te promoten en uitleg te
geven over onder meer bedrijfshuisvesting in Papendrecht.

Adoptie oorlogsmonument
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ACTIVITEITEN
R E P R E S E N TAT I E 2 0 07
Januari

April

Juli

Oktober

02: nieuwjaarsbijeenkomst voor de samenleving
04: bijwonen nieuwjaarsbijeenkomst
vrijwillige brandweer
05: bijwonen nieuwjaarsreceptie regio
Zuid-Holland Zuid
09: bijwonen uitreiking Ondernemersprijs
Drechtstreek 2006
10: bijwonen nieuwjaarsreceptie
Ondernemersvereniging Papendrecht
12: bijwonen afscheidsreceptie teamchef
van de politie, de heer Nauta
13: bijwonen nieuwjaarsconcert muziekvereniging Excelsior
15: bijwonen nieuwjaarsreceptie
Drechtsteden
16: bijwonen nieuwjaarsreceptie
Stichting Veiligheid en Toezicht
17: op bezoek bij echtpaar Van der
Pol-van der Griend ter ere van het
65-jarig huwelijk
22: op bezoek bij echtpaar Schuijff-Bal
ter ere van het 65-jarig huwelijk
25: bijwonen jaarlijkse snertbijeenkomst
georganiseerd door de ondernemersclub PKC/Café Bar
27: opening Vredesfabriek in de
Morgensterkerk

02: op bezoek bij echtpaar Bijl-de Knijf ter
ere van het 60-jarig huwelijk
09: bloemstuk en felicitatiebrief voor een
echtpaar ter ere van 60-jarig huwelijk.
12: ontvangst van de groepen 1 + 2 van
de Oranje Nassauschool
14: bijwonen zaalkorfbalfinale PKC/Café
Bar in Ahoy
16: op bezoek bij echtpaar TimmerHavelaar ter ere van 60-jarig huwelijk
17: naturalisatieceremonie
23: op bezoek bij echtpaar Van DamPlomp ter ere van het 60-jarig huwelijk
26: overdracht Oorlogsmonument van
de Koningin Beatrixschool aan
De Knotwilg, locatie Moerbeihof
27: op deze dag ontvingen zesinwoners Hare Majesteit een Koninklijke
Onderscheiding (zie ook pagina 2)
29: aanwezig bij de installatie van
mevrouw Dam aan de Parochiekerk
Onze lieve Vrouwe van Fatima, te
Alblasserdam
30: bijwonen diverse activiteiten op
Koninginnedag, jaarlijkse ontvangst
van alle gedecoreerden

01: bloemstuk en felicitatiebrief naar
echtpaar ter ere van het 60-jarig
huwelijk
02: op bezoek bij echtpaar SteenValentijn ter ere van het 60- jarig
huwelijk
05: op bezoek bij mevrouw Van den HilBakker ter ere van haar honderdste
verjaardag
06: aanwezig bij viering vijfjarig bestaan
openbare basisschool ’t Kofschip
07: bijwonen straatfeest georganiseerd door bewoners van het
Sleutelbloemplein
12: beëdiging herbenoeming tweede
ambtsperiode
15: prijsuitreiking bij de jaarlijkse
Ruiterdagen georganiseerd door
de Papendrechtse Ruiter Club

15: op bezoek bij echtpaar SpreeuwersNieuwenweg ter ere van het 65-jarig
huwelijk
16: op bezoek bij mevrouw Bastin ter ere
van haar honderdste verjaardag
17: aanwezig bij opening tentoonstelling Panorama Mooi Nederland in het
Museum voor Communicatie
20: prijsuitreiking Koto-concert in Galerie
Aitobo
22: naturalisatieceremonie
23: bezoek afgelegd aan echtpaar naar
aanleiding van een overval
26: officiële opening winkelcentrum
De Meent
30 oktober t/m 6 november: Bezoek aan
Fort Worth – dienstreis in verband
met de werkgelegenheid in de vliegtuigindustrie

Februari

Mei

Augustus

November

02: op bezoek bij echtpaar RonteltapKloos ter ere van het 60-jarig huwelijk
06: naturalisatieceremonie
10: uitreiking Koninklijke Onderscheiding
aan de heer Den Dunnen - lid in de
Orde van Oranje Nassau
13: ondertekening convenant Drechtwerk
15: ondertekening HVC contract duurzame energie met twaalf ZuidHollandse gemeenten
28: naturalisatieceremonie
28: condoleancebezoek aan familie
De Koning naar aanleiding van noodlottig bedrijfsongeval op de scheepswerf

02: op bezoek bij echtpaar Timmer-Hut
ter ere van het 60-jarig huwelijk
03: bijwonen afscheidsreceptie van
brandweercommandant de heer Lub
04: op bezoek bij mevrouw DrewelMusch ter ere van haar honderdste
verjaardag
Nationale Dodenherdenking
05: bijwonen Bevrijdingsconcert in de
Bethlehemkerk
07: bloemstuk en felicitatiebrief naar
echtpaar ter ere van het 60-jarig
huwelijk.
10: naturalisatieceremonie
12: startschot lossen voor de 25ste nationale Lenteloop georganiseerd door
atletiekvereniging Passaat
16: overhandiging eerste exemplaar
gemeentegids aan directeur van
Stichting Stolpehove de heer Poirot
21: bloemstuk en felicitatiebrief naar
echtpaar ter ere van het 65 jarig
huwelijk
26: op bezoek bij mevrouw VisserGoulooze ter ere van haar honderdste
verjaardag
30: op bezoek bij echtpaar Visser-van
Rumpt ter ere van 60-jarig huwelijk

22: op bezoek bij echtpaar Grin-Dol ter
ere van het 65- jarig huwelijk
en echtpaar Van Zwienen-de Groot
ter ere van het 60-jarig huwelijk
27: op bezoek bij het echtpaar De GeusTillemans ter ere van het 70-jarig
huwelijk
Opening Rommeldam
30: startschot bij jaarlijkse toerrit georganiseerd door verkeersschool Ronald
van Ee

09: officiële sluiting ijsbaan bij winkelcentrum De Meent
14: bezichtigen collectie Luigies bij
Rabobank Drechtsteden Midden
Noord, opening Technisch Paviljoen
Willem de Zwijger College
15: op bezoek bij echtpaar Van MourickBoer ter ere van het 60-jarig huwelijk
17: intocht Sint Nicolaas
21: naturalisatieceremonie
26: op bezoek bij echtpaar Bek-van
Lubeek ter ere van het 60 jarig huwelijk, aanwezig bij de afscheidsreceptie
van korpschef de heer Bik

Maart

Juni

05: ondertekening statuten Noordhoekse
Weidemolen
09: opening website jumelagegemeente
Blomberg
12: onthulling kunstwerk De Ertepeller
gemaakt door de jongste leerlingen
van de Prins Florisschool
16: bijwonen opening kantoorgebouw
Waterschap Rivierenland
22: ondertekening convenant Stichting
Wijkplatform Westpolder
26: ondertekening intentieovereenkomst
kindercentrum WASKO

02: bezoek aan de 54ste wielerronde
04: op bezoek bij echtpaar StoutVerdoorn ter ere van het 65-jarig
huwelijk
07: afnemen defilé Avondvierdaagse georganiseerd door speeltuinvereniging
De Zonnebloem
20: aanwezig bij de Haringparty georganiseerd door V.V. Papendrecht
21: op bezoek bij echtpaar Slagter-de
Lange ter ere van het 60-jarig huwelijk
27: naturalisatieceremonie
28: op bezoek bij echtpaar VerbijMeesterman ter ere van het 65-jarig
huwelijk
29: In ontvangst nemen van het eerste
exemplaar van de Kinderkrant
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September
01: jaarlijkse ontvangst raads- en collegeleden thuis
04: op bezoek bij echtpaar VerdoornVisser ter ere van het 60-jarig huwelijk
07: aanwezig bij de opening van het
nieuwe pand van RTV Rijnmond
10: bloemstuk en felicitatiebrief naar
echtpaar ter ere van het 65-jarig
huwelijk
14: officieuze opening winkelcentrum
De Meent, aansluitend het eerste ijsje
in ontvangst nemen bij IJssalon Prego
15: opening Jeu de Boules toernooi ter
ere van25-jarig bestaan van vereniging Boules Amis
17: naturalisatieceremonie
21: bijwonen opening zuiveringsstation
van Oasen
22: aanwezig bij het pleinconcert georganiseerd door muziekvereniging
Excelsior bij openbare basisschool
De Viermaster
26: bijwonen vierde Rabobank
Mosselfeest
28: aanwezig bij de afscheidsreceptie
A. van den Bergh, burgemeester van
Alblasserdam
Bijwonen tienjarig jubileumconcert
De Smarties
29: bezoek aan de beurs modelbouwvereniging
en aan bijeenkomst van Praise 900 in
het Vondelpark

December
03: op bezoek bij oud-burgemeester de
heer Soetendal
08: aanwezig bij de afscheidsreceptie van
de heer W. Veldhuis als districtsbestuurder KNVB
19: aanwezig bij de jaarlijks informele
vergadering van de politie

