Burgerjaarverslag 2012
Wij maken het v
erschil

Marja Meijers
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Tien jaar burgerjaarverslagen
2003-2013
Het eerste burgerjaarverslag (over
het jaar 2002) verscheen in 2003;
het elfde burgerjaarverslag ‘Wij
maken het verschil’ in 2013.

HIGHLIGHTS
Het jaarverslag in 13 tweets
Bekijk overzicht van 10 jaar #burgerjaarverslagen, 2003-2013, pg. 1
#Thema van dit #burgerjaarverslag is “Wij
maken het verschil”, pg. 1
ZAP’pers (zwerfafvalpakkers) uit Papendrecht veroveren tweede positie in landelijke verkiezing #ZAP-gemeente van het
jaar, pg. 1
#Fokker Aerostructures start in Papendrecht nieuwe tweejarige MBO-opleiding
#Vliegtuigbouwer metaal, pg. 2
De Lage Waard vierde keer op rij beste
#school van Nederland, pg. 3
600 Papendrechters zetten zich op 17
maart belangeloos in om allerlei klussen
te klaren voor de jaarlijkse @NLDOET, pg.4
Papendrecht heeft digitaal #bewonerspanel. Leden denken mee en leveren informatie, die de gemeente kan gebruiken bij
plannen & beleid, pg 5.

Papendrechtse atleten leveren unieke prestatie door in estafette naar
Blomberg te lopen. Honderden inwoners doen mee aan de Santa Run
en bezorgen kinderen een zorgeloos dagje in de Efteling. ZAP’pers
maken Papendrecht tot tweede ZAP-gemeente van Nederland. Diverse
Papendrechters pakten in 2012 prijzen, waaronder spelers van PKC/
Hagero die wereldkampioen werden met het nationale korfbalteam.
Zo maar enkele van de tientallen
berichten in dit burgerjaarverslag
die illustreren dat mensen het
verschil maken. “Wij maken het
verschil. Wij maken Papendrecht”,
weet burgemeester De Bruin. “Met
‘wij’ bedoel ik al die mensen die
zich inzetten om Papendrecht te
maken tot wat het is. Die weten
hun dromen of die van anderen te
verwezenlijken. En daarmee weer

anderen te inspireren. Daarom
draagt dit burgerjaarverslag de
titel Wij maken het verschil”. Deze
uitgave heeft een bijzonder tintje.
Tien jaar burgerjaarverslagen: het
eerste ging over het jaar 2003,
deze over het jaar 2012 verschijnt
in 2013. Om dit extra luister bij
te zetten, laten in dit jaarverslag
acht Papendrechters weten wat
volgens hen het verschil maakt.

Papendrecht ligt enerzijds aan
de groene uitgestrektheid van de
polder en anderzijds langs het altijd
bewegende water van de grote rivieren. Ik fiets hier graag rond en krijg
dan ideeën om mensen te motiveren
en inspireren hun talenten in te zetten om anderen te helpen. Geloof
moet zich uiten in praktische, goede
daden. Dat maakt pas echt het verschil.

Marja Verschoor-Meijers haalt
inspiratie voor haar Christelijke
boeken, blogs en columns uit de
directe omgeving. Marja is eigenaresse van tekstbureau Frisse
Kijk, bestuurslid van Stichting
Traveling Light en één van de
initiatiefneemsters achter de
talent-community Jarsons.

Papendrechtse
Eerste Papendrechtse Santa Run
ZAP’pers tweede
van Nederland

Toezicht Drank- en Horecawet ligt met ingang 2013 bij gemeente. Gemeente heeft
nu meer mogelijkheden drankmisbruik tegen te gaan, pg. 6
Gemeente heeft sinds 2012 #zonnepanelen op het dak, pg. 7
Net zoals bij de bezwaarschriften, is er een
stijgende trend waarneembaar bij #klachten. De gemeenten ontving er in 2012 40,
pg. 8
Gemeente actief op Twitter, Facebook en
YouTube, ook is er op de website nu pagina voor ondernemers, pg. 8
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Naar een nieuwe
rolverdeling
2010

Bouwen aan vertrouwen
2009

Betrokkenheid versterkt
identiteit
2008

Papendrecht bouwt aan
de toekomst
2007

De blik binnenste buiten
keren
2006

#Bezwaarschriften bijna verdubbeld naar
47 in 2012 (24 in 2011), pg. 5
Het gaat goed met #veiligheid in Papendrecht, volume criminaliteit, geweld &
overlast nemen af, zie mindmap Veiligheid
langs meetlat, pg. 6

iPapendrecht
2011

De ZAP’pers (zwerfafvalpakkers)
uit Papendrecht veroverden de
tweede positie n de landelijke
verkiezing ZAP-gemeente van
het jaar. Winnende gemeente is
Houten. De verkiezing van NederlandSchoon beloont gemeenten
en hun vrijwilligers die het meeste
zwerfafval inzamelen.

Een samenleving met
samenhang maakt sterker
2005

600 kerstmannen deden mee aan een initiatief van de Rotary Club
Papendrecht: de eerste Papendrechtse Santa Run, een loop van drie kilometer dwars door Papendrecht. Met het inschrijfgeld krijgen kinderen
uit gezinnen die worden ondersteund door de voedselbank een dag in
de Winter Efteling.

Bewonerspanel denkt mee
Sinds 2012 is Papendrecht een
digitaal bewonerspanel rijker.
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden verzamelt hiermee meningen, voorkeuren en ervaringen van
inwoners. De informatie van deze

ervaringsdeskundigen gebruikt de
gemeente om plannen en beleid te
maken en aan te passen. Kort na
de start namen 120 Papendrechters deel (inmiddels zijn dat er ruim
230). Zij ontvangen enkele keren per

jaar een e-mail met een uitnodiging
om via internet een korte vragenlijst
in te vullen en hun ervaringen en
meningen te delen. In 2012 werden zij gevraagd naar hun ideeën
over samenwerking met andere gemeenten en over groen en water in
Papendrecht.
Zie ook pagina 5.

600

Niet

Help,

Papendrechtse
klusjesmannen

iedereen blij met
toekomst
kinderboerderij

mijn brandmelders
hangen verkeerd
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Schakelen tussen burger,
bestuur en beleid
2004

Naar een nieuw
evenwicht
2003

Inspelen op signalen uit
de samenleving
2002

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

IN PAPENDRECHT
Papendrechtse
Prijzenpakkers
Verschillende Papendrechters vielen in 2012 in de prijzen.

Bedrijfsschool Fokker leidt
nieuwe vakmensen op

Voetbalvereniging Drechtstreek werd in mei kampioen van
de tweede klasse. De club speelt daardoor inmiddels in de
eerste klasse van het zaterdagvoetbal.
De negenjarige kunstrijdster Isa van Swieten werd in oktober
in Breda tweede in de strijd om de MSB Trofee 2012.
Het opleidingsorkest van Excelsior Papendrecht - het Klein
Orkest – behaalde in april de eerste prijs bij het HAFA-festival voor harmonie- en fanfareorkesten van Stichting ToBe.
De gemeente Papendrecht steunt lokale verenigingen met
een maandelijkse vrijwilligersprijs en een geldbedrag van
€ 250 euro. De prijs ging in 2012 naar Atletiekvereniging
Passaat, Stichting Dorpsbehoud Papendrecht, de afdeling
Papendrecht van De Zonnebloem, korfbalvereniging PKC/
Hagero, radiozender RTV Papendrecht, het lokale comité
van KWF Kankerbestrijding, Stichting Tafelronde 140 Papendrecht (draagt onder meer bij aan goede doelen), VluchtelingenWerk Papendrecht (biedt hulp aan asielzoekers) en
Scoutinggroep Van Brederode.
Ineke Dezentjé, voorzitter van FME-CWM (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) verrichtte samen met
wethouder Korteland en Hans Büthker, president Fokker Aerostructures, de officiële opening van de nieuwe bedrijfsschool.

In november opende Fokker
Aerostructures haar nieuwe
bedrijfsschool in het Willem
de Zwijgercollege. Het gaat
om een tweejarige technische
MBO-opleiding waar leerlingen
het vak vliegtuigbouwer metaal
leren. Ineke Dezentjé, voorzitter
FME-CWM (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) verrichtte de
officiële opening.

Wietske Pietersma

Wietske Pietersma is als eigenaar van Buro W&P onder meer
verantwoordelijk voor de
organisatie van de Kerstmarkt in
Papendrecht.

2

gercollege en Fokker met elkaar
in contact. Voor Fokker is het
belangrijk dat de bedrijfsschool
dichtbij de fabriek is en in nabijheid van docenten en leerlingen
van het voortgezet onderwijs.
De bedrijfsschool startte in september.

Kerstmarkt uitgegroeid tot
gezellige traditie
De Kerstmarkt is inmiddels een
gevestigd en drukbezocht evenement. Het Lichtjesfeest, georganiseerd door de gezamenlijke kerken, vormde met duizend
deelnemers het startsein. Behalve
de traditionele boom uit Blomberg was de partnerstad vertegenwoordigd met een delegatie
die een deel van de kersthuisjes
bemande. Ook zorgden de Blom-

De Kerstmarkt maakt het verschil
omdat die echt van, voor en door
Papendrechters is en mede door de
samenwerking met Blomberg de
Papendrechtse vertaling is van Alle
Menschen werden Brüder.

In 2011 sloten Fokker en de
gemeente Papendrecht een samenwerkingsovereenkomst met
als doel de positie te versterken
van Papendrecht en de regio
Drechtsteden als belangrijke
centra van technische industrie
in Nederland. Begin 2012 vroeg
Fokker de gemeente naar mogelijkheden voor huisvesting van
hun bedrijfsschool. De gemeente bracht het Willem de Zwij-

bergers voor de typische Duitse
kerstmarktsfeer. Naast onder
meer kerstzang, demonstraties,
kersthuisjes vol cadeautjes, vuurkorven, straattheater in Dickenssfeer, een levende kerststal en
een muziekpodium vol talent,
was er ook een lokaal Glazen
Huis, waar RTV Papendrecht geld
inzamelde voor de Voedselbank
Papendrecht.

Inwoners kiezen voor eigen Meent
Als het om dagelijkse boodschappen gaat, heeft Papendrecht in
vergelijking met andere Drechtstedengemeenten de sterkste
binding met haar eigen inwoners. Wat betreft De Meent bleef
de klantenbinding op het gebied
van shoppen gelijk waar dat bij
winkelcentra in andere Drechtsteden daalde. Daarnaast scoort
het winkelcentrum iets hoger
dan gemiddeld op parkeermo-

gelijkheden en bereikbaarheid
met auto en openbaar vervoer.
Dit zijn enkele conclusies uit het
onderzoek naar koopstromen in
de Randstad die het Onderzoekscentrum Drechtsteden in 2012
publiceerde. Hieruit blijkt ook dat
consumenten weliswaar meer
aankopen via internet doen, maar
de dagelijkse boodschappen nog
steeds dicht bij huis of onderweg
van of naar werk doen.

In een verkiezing, georganiseerd door vakblad Bedrijventerrein, is Oosteind uit 65 bedrijventerreinen als zesde geëindigd in de categorie ‘Economie’. Oosteind dankt deze
hoge notering aan het gegeven dat het zorgt voor 25 procent van de werkgelegenheid
in Papendrecht. Er zijn op Oosteind circa 130 bedrijven gevestigd. ABC Westland werd
uiteindelijk de winnaar van de Award Beste Bedrijventerrein en mag zich een jaar
lang het Beste Bedrijventerrein van Nederland noemen.

Russische leerlingen twee
maanden te gast
Eenendertig Russische kinderen
van negen en tien jaar waren samen met twee leraren bijna twee
maanden te gast bij Papendrechtse gezinnen. Dat gebeurde op
initiatief van de lokale werkgroep

van de Stichting Rusland Kinderhulp. Ze kregen les in lokalen van
de Augustinusschool. Burgemeester de Bruin bezocht de kinderen
en verraste hen met een rugzak.

IN PAPENDRECHT

Lage Waard is
en blijft
Christelijke Scholengemeenschap
De Lage Waard kwam in 2012 uit
het jaarlijkse onderzoek ‘De beste
scholen’ van Elsevier weer als
beste school van Nederland naar
voren. Het opinieblad vergelijkt
gegevens van de Inspectie van
het Onderwijs van alle middelbare scholen aan de hand van het
percentage zittenblijvers in de

onderbouw, het percentage leerlingen dat
onvertraagd het diploma haalt en
het gemiddelde examencijfer. De
Lage Waard staat voor het vierde
jaar op rij bij de winnaars met de
havo- en de vwo-afdeling, mede
door het lage aantal zittenblijvers en hoge eindexamencijfers
van de leerlingen. De hoogste

Uitreiking maakt het verschil
Ook in de uitreiking van Koninklijke
Onderscheidingen maakt Papendrecht het verschil. Wim de Leur
ondervond dat en licht toe waar ‘m
dat in zit.
“In onze gemeente doen we de
dingen graag net even iets beter.
Dat heb ik aan den lijve mogen
ondervinden toen ik op 19 december van het afgelopen jaar werd
benoemd tot Ridder in de orde
van Oranje Nassau. Dat gebeurde
in tegenwoordigheid van vele externe gasten; waaronder Siemens

en het Rotterdams Havenbedrijf.
Na afloop kreeg ik tal van reacties
over de wijze waarop wij in onze
gemeente vorm geven aan zo’n
plechtigheid. Allereerst de uitstekende organisatie, maar ook de
indringende speech van de burgemeester en de gastvrijheid voor en
na de uitreiking, dwongen bewondering af. En zo was ik dubbel trots.
Trots op mijn onderscheiding, maar
ook zeker trots op mijn gemeente,
waar we het, zoals gezegd, graag
net even iets beter doen.”

Werk in uitvoering rond hotel
en nieuw sportcentrum

In 2012 startte de nieuw inrichting van de openbare ruimte rond
het Apollo hotel en appartementencomplex Palaestra. Dat betrof
onder meer aanleg van een waterpartij voor de appartementen en
het hotel, beschoeiing langs de Burgemeester Keijzerweg, verlegging van het fietspad langs de Burgemeester Keijzerweg en aanleggen van een trottoir langs het fietspad.
Ten behoeve van de werkzaamheden werd op het terrein waar het
nieuwe sportcentrum komt, bodemonderzoek gedaan om een goede fundering van sportcentrum en
zwembaden mogelijk te maken. De
grond hier leent zich niet zonder
meer om te bouwen. Heipalen van
twintig meter of meer zijn nodig

om de gebouwen te laten rusten
op de draagkrachtige zandlaag.
Bovendien is de samenstelling
van de bodem grillig. Vooral op de
plek van de zwembaden is bodemonderzoek vereist om te voorkomen dat ze gaan zakken wanneer
ze gevuld zijn met water en gaan
drijven wanneer ze leeg zijn.

score van de
vmbo-afdelingen haalde het Dongemond
College in Made. Onderwijswethouder Wilco Scheurwater
bezocht beide vestigingen met
taart om de school te feliciteren
met de prestaties.

Personenladder

Michel Zegelaar
Eind april reikte burgemeester De Bruin in het gemeentehuis negen Koninklijke Onderscheidingen uit aan Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben
ingezet voor de samenleving. De gedecoreerden waren
de dames van Driel–Blommers, Kaptein-Schuurman,
Markesteijn-Versteeg, Van Orsouw-de Haan, De Wit–
Hellwig en de heren Van der Duijn Schouten, Nugteren,
Janssen en Wijmans.
Daarnaast werden in 2012 Koninklijke Onderscheidingen
uitgereikt aan mevrouw Van Wijk en de heren De Leur
en Rijkelijkhuizen.
Het Sportgala en de Holland Ladies
Tour maken het verschil omdat het
inwoners en bezoekers van de koersen samenbrengt en zorgt voor actie
en beweging in de gemeente.

Michel Zegelaar is enthousiast
ondernemer, jeugdtrainer bij
vv Drechtstreek, voorzitter van
Stichting Sportgala Papendrecht
en als bestuurslid van Stichting
Wielercomité Papendrecht organisator van de Papendrechtse
etappe van de Holland Ladies
Tour die in 2011 plaatsvond en
komende zomer opnieuw de gemeente aandoet.

Verschillende Papendrechters namen afscheid van functies waarin zij zich langere tijd verdienstelijk maakten.
Zo werd CDA-raadslid Fred Hoek vanwege zijn afscheid
als raadslid (sinds 2000) onderscheiden met de gouden
gemeentespeld. Hans Huiswit nam in maart afscheid als
voorzitter van de Culturele Adviesraad, Leen Kroos trad
in augustus terug als algemeen directeur/bestuurder
van CSG De Lage Waard.
Andere inwoners bereikten hun dorpsgenoten en anderen met uiteenlopende publicaties. Zo verscheen
van schrijfster Marja Verschoor-Meijers aan het begin
van het nieuwe kerkseizoen een bundeling van haar
columns over het christelijk geloof. De columns werden eerder gepubliceerd in Opwekking Magazine. Van
Jacco van de Boogaart verscheen het boek ‘Mam, mag
ik meer zakgeld?’, waarin hij uitlegt hoe ouders kinderen kunnen leren omgaan met geld en waarin praktische tips en anekdotes zijn te vinden. Van Jan Brand
verscheen zijn tweede boek, ‘Gedane zaken’. In het
boek zijn verhalen opgenomen over de jacht, lekkere
recepten, het verlies van zijn jachtmaat en lachwekkende zaken. Marco Knauff presenteerde zijn nieuwe
boek ‘Sluiproute’, waarin het schijnbaar saaie leven
van hoofdpersoon Miranda omslaat. Het boek ‘Ademruimte’ van psycholoog Matthijs Goedegebuure kreeg
een tweede druk. Het boek wordt door meerdere
christelijke hulpverleners gepromoot bij hun cliënten.
De gemeente Papendrecht bracht deel drie uit in de
reeks ‘Van heerlijkheid tot heden’. Het boekje ‘Molens in
Papendrecht’ van de hand van Marcel Sluijter beschrijft
in vogelvlucht de geschiedenis van de draaiwerktuigen,
die het Papendrechtse gemeentewapen bepalen.
Ron Tiben, bewoner van woongroep Het Palet, verscheen
in mei op de nationale televisie bij Man Bijt Hond. In het
NCRV-programma was hij te gast bij een wrestlingwedstrijd. In mei liet de omroep op televisie zien hoe deze
droomdag voor Ron verliep.
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Kijk op de dijk
Inwoners konden op de ‘Dag van de Dijk’ en op drie goed bezochte
avonden meepraten over de toekomst van de dijk.
Papendrecht is van oorsprong een
dijkdorp; het dijklint weerspiegelt
haar geschiedenis.
Inmiddels is er echter veel veranderd. Zo staan soms bedrijfsgebouwen leeg. Daarom wil de gemeente
de dijk toekomstbestendig maken.
Een dijk die het verleden toont van
Papendrecht en tegelijk aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers.

Om die veranderingen te sturen
is een visie nodig, de dijkvisie.
Daarvoor gingen de gemeente
en belangstellenden onder meer
in op de kwaliteiten van de dijk,
mogelijke bouw of verbouwingen aan de dijk, verkeersfuncties,
bedreigingen voor het dijklint en
mogelijkheden om de dijk aantrekkelijker te maken, bijvoor-

beeld met groen en recreatie.
De gemeente verwerkt de reacties in een nota van uitgangspunten, die de basis is voor
de dijkvisie. De gemeenteraad
neemt een besluit over deze uitgangspunten, waarna de hoofdlijnen van de dijkvisie worden
opgesteld. Deze worden opnieuw
voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden en eind 2013 besproken in de gemeenteraad.

Eerste paal nieuwe woonwagenwoningen
In september startte aan de Amberdreef in aanwezigheid van de
toekomstige bewoners de bouw
van vijftien woningen. De locatie
voldeed niet meer aan de wettelijke eisen. Daarnaast wil de gemeente woonwagens geleidelijk
laten verdwijnen. In overleg met
bewoners en omwonenden werd
daarom een plan ontworpen
voor nieuwe invulling van de
locatie. De bewoners verkochten
hun woonwagen en verhuisden
naar tijdelijke woningen. Op de
plek waar de woonwagens tot
2010 stonden, komen negen
stenen woningen, op het naastgelegen perceel zes sociale huur
patiowoningen.

Hondenliefhebbers
op de fiets
Wat kan de gemeente Papendrecht verbeteren aan het
nieuwe hondenbeleid dat eind
2010 is vastgesteld? Tientallen
hondenbezitters gingen hierover
met de gemeente in gesprek.
Wat begon met vooral uiten van
ergernis over ontbrekende prullenbakken, hekjes, niet gemaaid
gras, bekeuringen en andere onprettige zaken, groeide uit tot
constructieve gesprekken met een
afgeslankt groepje hondenbezitters. In februari stapten ze op de

fiets om het noordelijke gedeelte
van Papendrecht te ‘schouwen’.
Een medewerker van de gemeente liet zien dat het plaatsen van
ogenschijnlijk simpele oplossingen als hekjes en paaltjes relatief
veel kosten, onderhoud en reparatie meebrengen. Daarnaast bekeek
het gezelschap de doorgevoerde
maatregelen in de praktijk, waar
onder zeventien speciale hondenpoepbakken, valhekjes bij de
Achterdijk, afrastering bij het uitrenterrein onder de N3 en boomstammen.

Leni van Mourik en
Lisette Human

Veel klussen geklaard
tijdens NL DOET
Samen bereik je meer! Als wijkcoördinatoren verbinden we partijen,
bewoners, organisaties, stichtingen,
verenigingen, en bereiken we met
gebundelde krachten veel meer dan
op eigen houtje. Je leert elkaar en
elkaars capaciteiten goed kennen,
daardoor is het niet alleen effectiever
maar ook gezelliger en weet je elkaar
een volgende keer te vinden.

Papendrecht deed zaterdag 17
maart weer mee met NL DOET.
Dit jaar klusten maar liefst 600
vrijwilligers belangeloos voor allerlei Papendrechtse instellingen.
Thema in Papendrecht was dit
maal circus. Zo konden kinderen
na deelname aan een vrijwilligersactiviteit een circusworkshop volgen. NL DOET is een jaarlijks terugkerend groot landelijk evenement,
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waarbij tienduizenden mensen in
heel Nederland één dag vrijwilligerswerk doen. NL DOET zet de
schijnwerpers op vrijwilligerswerk
en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het imago van
vrijwilligerswerk. Ook bevordert
het de maatschappelijke inzet en
leidt het tot een toename van het
aantal eenmalige én structurele
vrijwilligers.

Leni van Mourik (links) en Lisette Human brengen als wijkcoördinatoren van de gemeente
Papendrecht inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen
en andere organisaties met
elkaar en met de gemeente in
contact en ondersteunen hen
bij organisatie van onder meer
bewonersinformatie-avonden,
projecten op basis van leefbaarheid en veiligheid in wijken en
wijkactiviteiten.

Eind september stonden duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid centraal tijdens
de Mobiliteitsweek. In de Drechtsteden konden reizigers op zaterdagen gratis met de
bus. In winkelcentrum De Meent maakten fietsers kans op een fietscomputer als ze
hun fiets lieten keuren door de Fietsersbond (mevrouw Ham uit Papendrecht won).
Papendrechtse leerlingen uit het voortgezet onderwijs discussieerden met wethouders verkeer en milieu uit de regio over risicovolle gedragingen in het verkeer.

BESTUUR, SAMENLEVING & INTERACTIE

Bewonerspanel:

Inwoners denken mee
Inwoners onderschrijven het
belang van samenwerking tussen gemeenten. Dat is de voornaamste conclusie van onderzoek onder leden van het
bewonerspanel dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden in
2012 uitvoerde. De helft liet
weten samenwerking belangrijk
te vinden omdat het in deze tijden van bezuiniging een goede
en kostenefficiënte manier van
werken is.
Daarnaast is er meer te bereiken
bij het bundelen van krachten
(“samen sta je sterker”) en als niet
elke gemeente opnieuw het wiel
hoeft uit te vinden. Sommige panelleden menen dat het ambtenarenapparaat kan inkrimpen of dat

kostenbesparing ook tot financieel
voordeel moet leiden voor inwoners. Panelleden zien nog meer
voordelen van samenwerking:
➠ efficiënter werken;
➠ goed gecoördineerd aanbod
voorzieningen (cultureel, recreatief, sociaal e.d.);
➠ hoger niveau diensten en voorzieningen;
➠ groter aantal georganiseerde
evenementen.
De enkele panelleden die samenwerking niet belangrijk vinden,
geven als reden dat het vaak
ook problemen oplevert, zoals
meer bureaucratie, dat het in
Papendrecht goed gaat en dat de
gemeente door samenwerking
invloed en haar eigen identiteit
verliest.

Vrijwel het hele bewonerspanel
vindt het belangrijk dat Papendrecht een groene uitstraling
heeft. De helft vindt dat Papendrecht dit nu al heeft. Verder
vinden panelleden (86%) het belangrijk dat historische elementen
in de groen- en waterstructuur
behouden blijven. Het panel ziet
parken en groengebieden het
liefst in een natuurlijke inrichting,
met verschillende soorten planten
en dieren, bomen en struiken, natuurvriendelijke oevers met rietkragen en een geleidelijke overgang van land naar water, waar de
natuur haar gang kan gaan.
Papendrechters van twaalf jaar en ouder
kunnen zich aanmelden voor het bewonerspanel.

Toekomst kinderboerderij

Door samenwerking
ontstaan verbindingen
Papendrecht is betrokken bij verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om daarin
een duidelijke en sterke rol te
spelen, heeft de gemeente haar
uitgangspunten voor samenwerking vastgelegd in de visie ‘Verbindend in samenwerking’.
In de aanloop naar de visie werden bijeenkomsten gehouden
met inwoners en maatschappelijke organisaties. Daarnaast
werd onder leiding van Elsemieke
Havenga (Studio Sport en RTL
nieuws) en Jeroen Latijnhouwers
(Editie NL) in het gemeentehuis
over het onderwerp gedebatteerd. Ook op internet (YouTube)
spraken Papendrechters zich uit.
Vooral op het gebied van evenementen kan met samenwerking
meer worden bereikt, is een van
de geïnterviewden van mening.

Door samenwerking kan het ambtelijk apparaat efficiënter werken,
stelt een andere inwoner. De verzamelde meningen zijn verwerkt
in de visie. Als Papendrechtse
eigenschappen worden daarin
onder meer ondernemend, praktisch, actief, open en verbindend
genoemd. Deze zijn vertaald naar
een houding waarin Papendrecht
in samenwerkingsverbanden enkele vuistregels centraal stelt,
zoals: zeggenschap over eigen
zaken, regionaal denken, proactieve instelling, zelfbewustzijn,
reëel en pragmatisch denken en
handelen, zorgvuldigheid, nuchterheid en nabijheid van diensten
voor inwoners.
Bekijk de video Samenwerken hoe doe
je dat.

Collin Bessels

De gemeente wil kinderboerderij
de Papenhoeve onderbrengen
in een zelfstandige stichting
en nieuwbouw realiseren op de
huidige locatie. Over de toekomst voerde de gemeente
gesprekken met enthousiaste
Papendrechters. Zij kunnen bijvoorbeeld sponsor, vrijwilliger,
vriend, fan of zelfs bestuurder
worden. De bedoeling is activiteiten van de kinderboerderij

uit te breiden. Bijvoorbeeld met
educatie aan schoolkinderen en
verkoop van versnaperingen.
Maar ook het contact met dieren te versterken door kinderen
ze laten voeren en verzorgen.
Niet iedereen kan zich helemaal vinden in de plannen. Zo
bleek tijdens de inspraakavond
en de raadsvergadering waarin
het onderwerp op de agenda
stond.

Papendrechters maken ook in buitenland het verschil, bijvoorbeeld met verkoop van
typisch Nederlandse producten. Zo had Papendrechter Gerard van Houwelingen tijdens het Sinterklaasfeest een viskraam in partnerstad Blomberg. Hij verkocht onder
meer haring en kibbeling. Sinterklaas is een van de Nederlandse gewoonten die in
Blomberg zijn ingeburgerd doordat in het verleden eenheden van de Koninklijke
Luchtmacht hier waren gelegerd.

Bezwaarschriften bijna verdubbeld
In 2012 kwamen 47 bezwaarschriften binnen bij de gemeente. Op
één na een verdubbeling ten opzichte van 2011. 43 van de 47 bezwaarschriften werden binnen de wettelijke termijn van 18 weken
afgehandeld.
De flinke stijging van bezwaarschriften is wel enigszins vertekend. Tegen twee besluiten
- omgevingsvergunning plaatsen hekwerk Markt en vuur-

werkbunkers - kwamen respectievelijk 15 en 11 bezwaren
binnen. Eén bezwaarschrift was
ingediend door ruim 100 bewoners, maar deze is als zienswijze

in behandeling genomen. Een
aantal bezwaarschriften is ingetrokken omdat de gemeente besloot het betreffende besluit in
te trekken. Ook dit jaar zorgde
mediation in enkele gevallen
voor een bevredigende oplossing, hetgeen leidde tot het
intrekken van bezwaren. Hoewel deze informele afhandeling

soms meer tijd vereist, leidt het
tot meer tevredenheid en meer
wederzijds respect en begrip.

Samen met andere vrijwilligers
maak ik het verschil door Papendrechters, scholen en organisaties bij
elkaar te brengen en enthousiast te
maken om gezamenlijk activiteiten
en evenementen te organiseren. Zo
ontstaat een steeds grotere groep die
elkaar kent, elkaar groet, belangeloos samenwerkt en het zo gezelliger
maakt in de buurt.

Collin Bessels is docent wiskunde en aardrijkskunde op VMBO
school de Uilenhof in Gorinchem en is als vrijwilliger onder
meer actief in de Westpolder en
‘t Eiland. In 2012 was hij onder
meer betrokken bij het kerstdiner van Bij Bosshardt, kinderspeeldagen, de groene kaart en
twee concerten in Interval.
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VEILIGHEID

Hoe veilig is Papendrecht?

Eye-opener:

Toezicht Dranken Horecawet
naar gemeente

veiligheid in en om het huis
Jolanda van Putten

De belangstelling voor de informatieavonden ‘Veiligheid in- en om
het huis’ eind oktober was zo groot, dat er twee extra avonden werden gehouden. Gemeente en vier wijkplatforms organiseerden ze.
Politie en brandweer vertelden inwoners waarop ze moeten letten
als vreemden aanbellen, de meest voorkomende oorzaken van brand
binnenshuis, belang van de zichtbaarheid van huisnummer en meer.
“De vier wijkplatforms van
Papendrecht ontvangen regelmatig vragen over veiligheid”,
vertellen wijkcoördinatoren Lisette Human en Leni van Mourik
van de gemeente. “Veel van deze
vragen gaan over inrichting van
de openbare ruimte, aanbrengen
van extra verlichting, snoeien
van groen, aanpak van overlastgevende jongeren en dergelijke.
De avonden waren een goede
manier om inwoners attent te
maken op hun eigen verantwoordelijkheid en wat ze zelf kunnen
doen om de veiligheid in hun
directe woonomgeving te vergroten.” De aanmeldingen waren
zo overweldigend dat twee extra
avonden plaatsvonden. In totaal
kwamen er 840 bewoners op af.
Reacties
Reacties achteraf waren alom
positief. De avonden worden
vooral als leerzaam bestempeld
en als ‘eye-opener’. Enkele citaten: “Zo eenvoudig, maar toch
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heb ik het niet goed geregeld”,
“mijn brandmelders hangen dus
allemaal verkeerd”, “Nu ga ik
mijn beschilderde dakpan met
huisnummer toch veranderen in
een wit/zwart bordje”, “k ga toch
vaker de ramen dicht doen als ik
weg ga”, “Ik ga eerst mijn kinderen vertellen wat ze moeten doen
als het brandalarm gaat”.
Vervolg
Na deze avonden in 2012 komen
er dit jaar thema-avonden per
wijk. Hierbij ging de aandacht
naar verbetering van veiligheid
op straat-, buurt-, of wijkniveau
om onder meer het aantal autoen woninginbraken te verlagen
en zaken als verkeersveiligheid,
donkere plekken en jeugdoverlast.
Brandpreventieweken
De informatieavonden maken
deel uit van de jaarlijkse brandpreventieweken met als thema
‘Wat doe jij bij brand?’. Ook was er

aandacht voor leerlingen van basisscholen. De brandweer Drechtsteden-Noord (een samenwerking tussen brandweerkorpsen
van de gemeenten Sliedrecht,
Papendrecht en Alblasserdam)
koos er voor om het bewustzijn
voor brandveiligheid te vergroten. Leerlingen leerden hoe ze
hun eigen veiligheid en die van
anderen kunnen vergroten, hoe
ze brand kunnen voorkomen,
melden en hoe ze effectief kunnen communiceren en handelen
bij brand. Ze kregen les in de klas
en bezochten de brandweerkazerne. Er was aandacht voor het
maken van een vluchtplan en de
noodzaak van rookmelders.
Ook bij verschillende bouwmarkten, de bibliotheek en op diverse
andere locaties gaf de brandweer
Drechtsteden-Noord voorlichting
over het plaatsen en onderhouden van rookmelders, blusdekens
en brandblussers.

Wijkagenten weten door goede en
regelmatige contacten met inwoners wat er leeft en speelt in de wijken. Door daar op in te spelen maken
wijkagenten en inwoners samen het
verschil.

Jolanda van Putten werkt 23
jaar bij de politie en is sinds 2011
wijkagent in Papendrecht.

Overmatig alcoholgebruik is een
gezondheidsrisico en de oorzaak van veel geweldsdelicten.
Het terugdringen hiervan heeft
daarom hoge prioriteit. Preventie staat voorop.
Het regionale alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?!
werpt zijn vruchten af. Zo daalt
bijvoorbeeld het aantal zogenoemde ‘comazuipers’. Gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
besloten daarom het project nog
tot minimaal 2015 te verlengen.
Focus blijft op alcoholpreventie,
maar de voorlichting zal zich ook
richten op roken en drugs. Een belangrijke wijziging is dat het toezicht op de Drank- en Horecawet
naar de gemeente gaat. Deze wijziging is begin dit jaar ingegaan.
Dit betekent dat de gemeente
meer mogelijkheden heeft om
overmatig alcoholgebruik onder
jongeren tegen te gaan. Zo kan de
drank- en horecavergunning tijdelijk worden geschorst; of kan de
burgemeester een winkelier een
(tijdelijk) verbod op verkoop van
alcohol opleggen.
De gemeente Papendrecht beschikt over twee gediplomeerde
handhavers Drank- en Horecawet
(BOA’s) die de landelijk gecertificeerde opleiding hebben gevolgd.

MILIEU

Gemeente geeft
goede voorbeeld

Ecologische zone Nieuwland
groener en veiliger
Polder Nieuwland is een ecologische zone. Deze vormt een schakel tussen rivier de Noord, park Noordhoekse Wiel en het Groene
Hart en dient als waterberging bij overvloedige regenval op het
bedrijventerrein. Naast bedrijvigheid krijgt het gebied een steeds
groenere invulling.

De gemeente plaatste in 2012 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Een
paneel in de ontvangsthal geeft weer hoeveel energie er door de panelen is opgewekt
en hoeveel kilogram uitstoot van CO2 dat heeft vermeden. Wethouder
Joke Reuwer onthulde het paneel met kleinzoon.

Zorginstellingen kunnen
energie besparen
Bewust omgaan met energie is
belangrijk en hoewel Papendrechtse zorginstellingen al goed
op weg zijn, is er nog winst te
behalen.
De gemeente bezocht in 2012 zorginstellingen in Papendrecht om
te kijken welke energiebesparende

maatregelen instellingen al hebben getroffen en welke nog op de
planning staan. Winstmogelijkheden bleken er vooral nog te zijn op
het gebied van verlichting, goede
regeling van de CV en isolatie van
leidingen. In veel gevallen kunnen
zorginstellingen hun energieverbruik met nog zo’n 20% verlagen.

Duurzame waterbus verbruikt
flink minder brandstof

Sinds 2012 is een nieuwe duurzame waterbus in gebruik. De
Merwedam behoort tot de
duurzaamste veren in Nederland.
De nieuwe Merwedam vaart tussen Papendrecht en Dordrecht.
Jaarlijks maken maar liefst een
half miljoen passagiers gebruik
van deze verbinding. Daarmee is
het één van de drukste verbindingen in het waterbusnetwerk.
De Merwedam hoort tot de meest
moderne veren van Nederland.

De catamaran is volledig van
aluminium. Daardoor is de waterbus een stuk lichter. Samen
met de specifieke rompvorm is er
veel minder waterweerstand. Het
brandstofverbruik is zo tot een
derde van het gemiddelde verbruik van schepen teruggebracht.
In de Merwedam zijn gerecyclede
materialen gebruikt en is LEDverlichting aangebracht. De waterbus biedt op het passagiersdek
ruimte voor tweehonderd passagiers en tachtig fietsen.

Polder Nieuwland is uitgegroeid
tot een aantrekkelijke en hoogwaardige vestigingsplaats voor
bedrijven. In 2012 werd verder
gewerkt aan de veiligheid door
het aanbrengen van een stalen
damwand en verhoging van de

dijk naar 4.35 meter boven NAP.
Daarna startte de aanleg van de
waterkering. dit is naar verwachting in de zomer van dit jaar afgerond. De polder is dan beter
beschermd tegen hoog water in
de rivier.

Gemeentehuis onzichtbaar
tijdens Nacht van de Nacht
Op 27 oktober was het gemeentehuis volledig gehuld in het
duisternis. Alle lichten gingen
uit.
Nederland is één van de meest
verlichte landen ter wereld. Elk jaar
neemt die verlichting met drie tot
zes procent toe. De Nacht van de
Nacht, een initiatief van de twaalf
provinciale Natuur- en Milieufederaties, vraagt daar één keer per
jaar aandacht voor. De organisa-

Bertus Verberkmoes

ties zien duisternis als belangrijke
oerkwaliteit van het landelijk gebied, naast bijvoorbeeld stilte en
ruimte. De gemeente Papendrecht
deed mee aan de Nacht van de
nacht en doofde alle verlichting
aan de voorzijde van en in het
gemeentehuis.

Ik zie niets in Drechtstedelijke
samenwerking en vind dat Papendrecht zelfstandig moet blijven. Als
je over zulke onderwerpen niet mee
praat, mag je ook niet klagen. Daarom heb ik me aangemeld voor het
bewonerspanel. Op die manier geef
ik in ieder geval mijn mening. Ik hoop
dat de gemeente daar iets mee doet
en dat we zo met het bewonerspanel
het verschil kunnen maken.

Bertus Verberkmoes is rayonadministrateur bij een aannemersbedrijf, actief bij vv Papendrecht
en lid van het bewonerspanel.

Vrijwilligers zetten bomen op de
Groene Kaart

Groenminnende Papendrechtse vrijwilligers bracht tijdens diverse schouwrondes alle bomen in de gemeente in kaart. Zij brachten
samen met e gemeente hoogtes en stamdiameters in kaart en stelden het belang van de bomen vast in de nieuwe bomenverordening, de Groene Kaart. Op de voorgrond Isje Bos-Daliijati. Verder vanaf links: Cees van der Esch, Wim Peschier, Theo Viveen, Frans
IJsselstijn, Jan van der Esch, Erwin Smit, Peter Veringmeijer, Aad van Vuuren, Ad van Mastright, Kees Koppenol, Miranda de Wijs.
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DIENSTVERLENING

Klachten onder de loep

Wim de Leur

Visie gemeente op dienstverlening
Wij bestaan dankzij en voor de
burgers, bedrijven en instellingen van Papendrecht. Dat besef
maakt dat wij het als uitdrukkelijke opdracht zien de dienstverlening af te stemmen op hun
wensen. Daarbij hebben wij oog
voor de wereld om ons heen die
continue aan verandering onderhevig is. Wij kijken vooruit en

Het Oranjecomité wil van
Koninginnedag en straks de Koningsdagen meer dan een feest
maken. We willen alle Papendrechters laten ervaren dat we
met elkaar, jong en oud, een echte
en hechte gemeenschap vormen.
Daarvoor moet je een dag bieden
die het voor iedereen de moeite
waard maakt om in onze eigen gemeente te blijven. Met ruim 20.000
bezoekers is dat op 30 april 2012
zeker gelukt.

Wim de Leur is voorzitter van
het Oranjecomité Papendrecht
en van de Stichting Vrienden
van de Dordtse Musea. Hij nam
in 2012 afscheid als vice-president van Siemens North West
Europe.

volgen de trends en ontwikkelingen. Wij richten onszelf vandaag
op de wereld van morgen. Door
de gerichtheid op onze maatschappij en de toekomst groeien
wij in de periode 2012-2015 uit
tot een moderne, professionele
dienstverlener die haar burgers,
bedrijven en instellingen centraal stelt.
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Lokale ondernemers vinden
sinds mei op een speciale pagina
op de website van de gemeente
Papendrecht informatie over
ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen,
vergunningen, afvalscheiding,
energiebesparing,
wegwerkzaamheden, informatieavonden
voor het bedrijfsleven en meer.
Daarnaast ontvangt het lokale
bedrijfsleven sinds 2012 re-

gelmatig nieuwsbrieven. Deze
bevatten behalve actualiteiten
onder meer tips en informatie
over beveiliging, keurmerken,
valse facturen, werkgelegenheid
en ondernemersprijzen.

www.papendrecht.nl/ondernemen

Bedrijven meten milieukosten
Gemeente op Bemiddelaars
met gratis barometer
brengen buren
mers overzichtelijk de milieuprestaties en -kosten van hun
tot elkaar
bedrijf presenteert. De gemeente

In één oogopslag een duidelijk
overzicht van milieukosten en
direct inzicht in de resultaten
van energiebesparingen.
De Milieubarometer is een online
meetinstrument dat onderne-

Papendrecht schonk bedrijven en
instellingen in Papendrecht een
gratis jaarabonnement hierop. Zo
steunt de gemeente hen bij milieubesparende maatregelen en
reductie van CO2-uitstoot.
De barometer verwerkt gegevens over energie, water, afvalwater, afvalstromen, uitstoot,
transport van personen en
goederen en papierverbruik tot
één overzicht met de complete
milieuscore: de CO 2-uitstoot,
milieukosten
en efficiëntieindicatoren. De barometer geeft
ook tips voor kostenbesparing
en milieuwinst.

Bedrijfsbezoeken versterken relatie met ondernemend Papendrecht
Ook het afgelopen jaar bezochten delegaties van de gemeente
bedrijven in Papendrecht. Tijdens bezoeken aan Van Sillevoldt Rijst, Dixi, Proserve, Eteha,
‘t Waaltje, Cookers, Kooijman
Home & Living, Robot Vloerver-

Website voor lokale ondernemers

warming en Van Noord Accountants wisselden ondernemers,
bestuurders en ambtenaren
onder meer van gedachten over
praktische onderwerpen die
spelen bij de bedrijven en over
lokale, regionale en landelijke

economische ontwikkelingen.
Op deze manier worden de
contacten tussen gemeente en
bedrijven intensiever en weten
organisaties elkaar beter te vinden om gezamenlijke initiatieven te versterken.

Om inwoners zo breed, snel en
uitvoerig mogelijk op de hoogte
te houden en bij de gemeente
te betrekken is de gemeente
Papendrecht steeds actiever
op sociale media, zoals twitter, Facebook en YouTube. Via
de eerste twee informeert Papendrecht vooral over activiteiten en evenementen, zoals
Koninginnedag, het sportgala,
wijkbijeenkomsten, NL Doet en
de nieuwbopuw van het sportcentrum. Op YouTube zijn onder meer een impressie van
Papendrecht in het algemeen
en promotiefilmpjes voor de
verkiezingen te zien, maar bijvoorbeeld ook een verslag van
de presentatie van deel 3 van de
gemeentelijke reeks Van heerlijkheid tot heden.

YouTube kanaal gemeente Papendrecht.

Hoewel buren in Papendrecht
in verreweg de meeste gevallen
in goed overleg eventuele problemen oplossen, heeft Papendrecht Buurtbemiddeling achter
de hand voor gevallen waarbij
de partijen er onderling niet
uitkomen. In 2012 werden 59
zaken behandeld, waarvan ruim
60% tot een voor alle betrokkenen bevredigend resultaat.
Buurtbemiddeling wordt sinds
2008 ingezet om inwoners van
Papendrecht op deze manier te
helpen. Hierbij werken naast de
inwoners elf getrainde vrijwilligers samen met de gemeente,
politie en Woonkracht10.

