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Acht is de positie die Papendrecht 
inneemt op de ranglijst van ge-
meentelijke websites (gemeenten 
van vergelijkbare grootte) van de 
overheidsmonitor. Op de totale 
ranglijst van alle 441 gemeenten, 
staat Papendrecht op een verdien-
stelijke zesentwintigste positie. 

 –> pagina 6

Handtvest
In 2008 bestudeerde 
Papendrecht de 
in houd van het 
Handt vest van 
Papen drecht. 
Lees verder over 
dit unieke docu-
ment op pagina 8.  

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

Betrokkenheid 
versterkt identiteit
Papendrecht ligt tussen stedelijk gebied en de natuur van de 
Alblasserwaard. Die positie vraagt om een visie op de om-
geving, maar ook op Papendrecht zelf. De gemeente is ge-
baat bij een sterke regio, de regio bij een sterk Papendrecht. 
Papendrecht brengt daarbij zijn eigen, sterke karaktereigen-
schappen in: “Het merk Papendrecht is sterker dan menigeen 
denkt.”

Papendrechters zijn kritisch en 
nuchter. En doen daarmee hun 
plaats soms onbedoeld te kort. 
Wat maakt een gemeente? His-
torie, gebouwen, gebeurtenissen, 
ondernemers en inwoners. “Om 
met de  belangrijkste groep te 
beginnen”, stelt burgemeester 
De Bruin, “Papendrechters zijn 
hardwerkende, creatieve, men-
sen met doorzettingsvermogen 
en met oog voor de medemens. 
Een deel van de identiteit en het 
karakter is terug te voeren op de 
geschiedenis. In 1415 deed 
Walraven van Brede-
rode afstand van 
zijn rechten 
als vrijheer 
van Papen-
drecht door 
de spade in 
de dijk te ste-
ken, wat wil 
zeggen dat hij 
het bijltje erbij 
neer gooide. 
Dit betekende 
echter níet het einde. 
In een moerasachtige 
gebied, waar het water tel-
kens leek te winnen, gingen 
Papendrechters stug en onver-
zettelijk door met versterking van 
dijken in de strijd tegen het water. 
Zonder die taaie lui zouden wij 
niet zijn wie we zijn en niet staan 
waar we vandaag staan.”

Oog voor de samenleving
Die mentaliteit is in Papendrecht 
zichtbaar voor iedereen die het 
wil zien. De Bruin: “Kijk naar 
Make A Difference Day, alweer de 
derde editie in 2008. Na een voor-
zichtige start uitgegroeid tot een 
hartverwarmende manifestatie, 
waaraan inmiddels ruim driehon-
derd vrijwilligers deelnemen, met 
steun van bedrijven en instellin-
gen. Vanuit andere gemeenten 

vraagt men verbaasd hoe ons dat 
lukt. Mijn antwoord: dat is ty-
pisch Papendrecht! Oog voor de 
omgeving, ondernemings zin en 
lef. Niet de spade in de dijk steken, 
maar durf om dingen aan te pak-
ken, de schouders er onderzetten, 
innovatief zijn en goede, liefst de 
beste, prestaties neerzetten.” Die 
kenmerken ziet De Bruin ook bij 
ondernemers. “Er is een fl ink aan-
tal ondernemers dat jaarlijks no-
minaties en prijzen in de wacht 
weet te slepen. Mooi voor henzelf 

en hun personeel, maar ook voor 
Papendrecht. Veel bedrijven en 
ondernemingen zijn hier tot bloei 
gekomen en doen wat terug. Ze 
steunen maatschappelijke ini-
tiatieven en mengen zich in de 
uitwisseling tussen verschillende 
groepen en geledingen.” 

Uit de samenleving
“Een groeiend aantal organisaties, 
verenigingen, inwoners en onder-
nemers”, vervolgt De Bruin, “weet 
elkaar tot mijn genoegen steeds 
beter te vinden, te inspireren en 
samen op te trekken om geza-
menlijke initiatieven te ontplooi-
en. Om enkele van de vele voor-
beelden te noemen: we beleefden 
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in 2008 het eerste Papendrechts 
Wereldfeest. Het jaar 2008 was 
een jubileumjaar voor de Stich-
ting Dorpsbehoud. Negenhon-
derd mensen kwamen dat vieren 
in een afgeladen Bethlehemkerk. 
Begonnen als actiegroep, is de 
stichting uitgegroeid tot ons his-
torisch geweten. Dat ons bewust 
maakt van waardevolle histo-
rische ankerpunten in een zich 
verder ontwikkelende samenle-
ving. Ankerpunten die bepalend 
zijn voor de identiteit en uitstra-
ling van Papendrecht. Denk aan 
d’Oude School, de Veerdam, het 
voormalige gemeentehuis, nu in 
gebruik als notariskantoor met 
verdiepte tuin en muur er om-
heen als waterkering, de Grote 
Kerk en de fundamenten van het 
Huys te Papendrecht, waar ver-

schillende heren van Pa-
pendrecht woonden. 

De sportvereni-
gingen werken 

hard aan een 
f o l l o w - u p 
van de suc-
cesvolle Spe-
cial Olympics 
uit 2005, een 
grote sport-
manifestatie 

voor mensen 
met een ver-

standelijke beper-
king.”

Voortbouwen
Die bijzondere kwaliteiten bieden 
uitgelezen kansen om voort te 
bouwen, nieuwe bakens te zetten. 
Want Papendrecht is niet af. De 
Bruin: “We zullen altijd moeten 
blijven zoeken naar manieren 
om ons verder te ontwikkelen. 
Stilstaan is er in deze moderne 
wereld niet bij. Maar wel met 
respect voor wat is, blijft en moet 
blijven. Voortbouwend op een 
fundament, op onze identiteit. In 
dit burgerjaarverslag komt u al 
deze facetten tegen: bouwen aan 
de stad, mensen die bijzondere 
prestaties leveren, elkaar helpen 
en ondersteunen, die Papen-
drecht maken tot wat ze is. Zóó 
typisch Papendrecht.”

Burgerjaarverslag 2008 

Voor u ligt het burgerjaarverslag 
2008 ‘Betrokkenheid versterkt 
identiteit’. Het merk Papendrecht 
is sterker dan menigeen denkt, 
zegt burgemeester De Bruin in dit 
jaarverslag. Vorig jaar lanceerde de 
burgemeester het burgerjaarver-
slag 2007 tijdens een lagerhuis-
debat tussen leerlingen van twee 
scholen. Ook dit jaar is er weer een 
speciaal burgerjaarverslag voor 
jongeren. Deze gaat vooral in op 
hoe de gemeente in elkaar zit en 
functioneert.
 
Eerder verschenen: 
• Papendrecht bouwt aan de toe-

komst (2007)
• ‘De blik binnenste buiten’ 

(2006)
• ‘Een samenleving met samen-

hang maakt sterker’ (2005)
• ‘Schakelen tussen burger, be-

stuur en beleid’ (2004)
• ‘Naar een nieuw evenwicht’ 

(2003)
• ‘Inspelen op signalen uit de sa-

menleving’ (2002)
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Burgerjaarverslag beoordeeld 
Net als vorig jaar beoordeelde 
SGBO het burgerjaarverslag 2007 
van de gemeente Papendrecht. Het 
jaarverslag krijgt maximale punten 
voor leesbaarheid (korte prettig te 
lezen zinnen, geen jargon) en de 
vormgeving. Dat is opnieuw een 
verbetering ten opzichte van het 
vorige jaar. Evenals vorig jaar vindt 
het bureau de informatie over bur-
gerparticipatie en dienstverlening 
te karig, de kwaliteit van de pro-
cedure onvoldoende opgenomen 
en constateert men dat bij dienst-
verlening de normen ontbreken. 
De verbetersuggesties zijn in dit 
jaarverslag zo veel mogelijk door-
gevoerd. 
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ment op pagina 8.  

“Prettig, veilig en bekenden om je heen”
“Er is natuurlijk niet zo gek veel te 
doen voor jongeren in Papendrecht, 
maar het is prettig om hier te wo-
nen. Vooral omdat het veilig en niet 
al te groot is. Daardoor ken je veel 
mensen, dat vind ik wel fi jn. Ik woon 
hier al mijn hele leven, heb mijn fa-
milie en vriendinnen om me heen en 
als je wilt uitgaan of naar de bios-
coop dan ben je zo in Dordrecht of 
Rotterdam. Ik ben niet zo’n liefheb-

ber van fi etsen, dus ik zoek de polder 
niet echt op, maar het is toch wel 
mooi dat je ook ‘platteland’ vlakbij 
hebt. Ik sluit niet uit dat ik later een 
tijdje in de stad ga wonen, maar ik 
denk niet voor altijd. En voorlopig 
blijf ik in ieder geval nog lekker hier 
wonen.”

Lisa van Baaren werd in 2008 geko-
zen tot sportvrouw van Papendrecht.

De elementen van de identiteit van Papendrecht(ers)



IN PAPENDRECHT 

Draaginsigne Gewonden 
voor Terence Schenkhuijsen 

Bussen sneller door 
de Drechtsteden

Dijkversterking en 
revitalisering Ketelweg

Terence Schenkhuijsen ontving 
in september het Draaginsigne 
Gewonden uit handen van bur-
gemeester De Bruin voor zijn 
deelname aan VN-vredesopera-

ties waarbij hij gewond raakte. 
Schenkhuijsen maakte in 1999 
deel uit van het National Sup-
port Element van de Koninklijke 
Landmacht tijdens een missie in 

voormalig Joegoslavië (Kosovo, 
Macedonië) en Albanië. 

Schenkhuijsen ondervindt nog dage-
lijks hinder van zijn opgedane ver-
wondingen. Bij het opspelden van de 
insigne sprak burgemeester De Bruin 
dank en waardering uit. “Ik breng 
hiermee de erkenning over die wij jou 
en jouw collega’s als Nederlandse en 
mondiale samenleving schuldig zijn 
en hoop hiermee ook een bijdrage te 
leveren aan de verwerking van erva-
ringen.”
Het Draaginsigne Gewonden gaat 
naar militairen en veteranen die on-
der oorlogsomstandigheden of tij-
dens vredesoperaties lichamelijk of 
psychisch letsel oplopen. Het is een 
erkenning voor hun militaire inzet 
en de offers die zij daarbij hebben 
gebracht.
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In 2008 werd de vernieuwde Ke-
telweg in gebruik genomen. Een 
project waaraan vele partijen 
samenwerkten: Papendrecht, 
Sliedrecht, Waterschap Rivieren-
land, Rijkswaterstaat en nutsbe-
drijven. Een betere waterkering 
beschermt Papendrecht tegen 
hoge waterstanden; een nieuwe 
rotonde draagt bij aan de be-
reikbaarheid en revitalisering 
van bedrijventerrein Oosteind.

De gemeente Papendrecht is met de 
nieuwe waterkering nog beter be-
schermd tegen hoge waterstanden 
van de rivier. Op de Ketelweg zelf 
kwam een rotonde, eronder deels 
nieuwe riolering en aangepaste ka-
bels en leidingen. Asfaltering van de 
dijk vanaf de Ketelweg tot en met het 
Westeind, completeert het project. 
Door alle werkzaamheden in één keer 
gecombineerd uit te voeren, werd 
langdurig ongemak voor bedrijven, 

omwonenden en weggebruikers zo 
veel mogelijk beperkt. Dijkgraaf Kok 
en burgemeester De Bruin verricht-
ten de offi ciële opening. De Bruin 
memoreerde daarbij: “Het succes van 
de vernieuwde Ketelweg ligt vooral in 
openheid, communicatie, afstemming 
en samenwerking.”

Dat Papendrechters onderne-
mende types zijn, blijkt uit de 
nog steeds toenemende vraag 
naar bedrijfsruimte. In april werd 
daarom de eerste paal geslagen 
voor Businesspark Oosteind. 

Hier worden 51 eenheden gereali-
seerd, waaronder bedrijfsruimten met 
kantoor en showrooms. De moderne 
bedrijfsgebouwen hebben fl exibele 
indelingsmogelijkheden, zijn goed be-

reikbaar, hebben een bushalte en een 
waterbushalte in de nabijheid, volop 
parkeerplaatsen en veel groen.   
   

“Realisering van het businesspark op 
deze locatie is een nieuwe, belang-
rijke stap in de totale herstructurering 
en revitalisering van bedrijventerrein 
Oosteind en daarmee in de hele eco-
nomische ontwikkeling van Papen-
drecht”, aldus burgemeester De Bruin, 
die door loting bepaalde welke nieu-

we eigenaren de eerste paal mochten 
slaan. 

Voor meer informatie:
www.businessparkoosteind.nl 

Touwtrekken om eerste paal Business-
park Oosteind.

Aanpassingen om reizen met open-
baar vervoer in de Drechtsteden te 
verbeteren werden steeds zichtbaar-
der in 2008. Ze dienen om bussen 
sneller en effi ciënter te laten rijden 
en het comfort van reizigers verder 
te verhogen. De Drechtsteden zijn 
gebaat bij vlotte openbaar vervoer-
verbindingen binnen en tussen de 
Drechtsteden en met Rotterdam. Niet 

alleen uit economisch oogpunt, ook 
omdat het de milieubelasting ver-
laagt en dus de leefomgeving ten 
goede komt. Door nieuwe busbanen, 
nieuwe haltes, betere aansluitingen 
en voorkeursbehandelingen bij ver-
keerslichten zijn bestaande voorzie-
ningen geoptimaliseerd. Deze voor-
delen zijn steeds meer zichtbaar in de 
verbeterde dienstregeling.

Te gekke dag
Maar liefst 314 Papendrechters - volwassenen, 
jongeren en kinderen – zetten zich met lokale or-
ganisaties en sponsors in november vrijwillig in 
om tijdens MADD (Make A Difference Day) elkaar 
en medemensen een topdag te bezorgen. Deze 
keer werden onder meer hapjes en drankjes ge-
serveerd aan oudere en gehandicapte inwoners, 
er waren feestelijke activiteiten voor jongeren, 
optredens van verschillende koren, tuinen wer-
den winterklaar gemaakt. Verschillende vrijwilli-
gers-voor-één-dag beviel het zo goed dat zij zich 
blijvend gaan inzetten voor vrijwilligerswerk. 

Op stap met de Zonnebloem

Deelnemers aan de boottocht voor 
langdurige zieken, gehandicapten en 
hulpbehoevende ouderen van Natio-
nale Vereniging de Zonnebloem wer-
den op een zaterdagmorgen in april bij 

vertrek uit de Kooihaven uitgezwaaid 
door burgemeester De Bruin om ver-
volgens te genieten van een heerlijk 
dagje uit.  Dit werd mogelijk gemaakt 
door stichting Familie Van Herk.

Negen koninklijke onderscheidingen

Businesspark Oosteind krijgt vorm

Acht nieuwe leden kregen tijdens de 
‘reguliere lintjesregen’ rond Konigin-
nedag de versierselen opgespeld die 
horen bij de Orde van Oranje Nas-
sau: Mies Kros-Broer, Ada Reedijk-
Vermeulen, Cor de Koning, Gijsbert 
Cornelis Busser,  Henk van Leeuwen, 
Jan Aantjes, Jan Laffeber en Lydia de 
Jong-Doorneveld. Later in het jaar – in 
november – werd Jan Kanninga even-
eens benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Kanninga was op 14 
november 2008 precies 40 jaar actief 
kaderlid van de afdeling Papendrecht 
van FNV Bouw (destijds NKV).

240 jaar 
getrouwd
In 2008 feliciteerde burge-
meester De Bruin vier Pa-
pendrechtse echtparen met 
hun diamanten huwelijk. De 
echtparen Bultje - Piet, Her-
remans-Rijsdijk, Snip-Katuin 
en De Jong-Pel waren alle 
vier zestig jaar getrouwd. 

Wethouder André van Leeuwen en reizigers zijn blij met de nieuwe verbeteringen
voor het openbaar vervoer in Papendrecht en de regio.



BESTUUR EN SAMENLEVING

Bestuurders van de gemeente 
Papendrecht blijven op ver-
schillende manieren op de 
hoogte van ontwikkelingen in 
de lokale samenleving. Zo wis-
selen ze regelmatig op straat 
van gedachten met inwoners. 
Daarnaast zijn er meer gestruc-
tureerde ont moetingen met in-
woners en organisaties.  Papen-
drechters kunnen bijvoorbeeld 
met prangende vragen terecht 
op het spreekuur, daarnaast 
trekken burgemeester en wet-
houders twee keer per jaar de 
wijken in en worden regelma-
tig bedrijfsbezoeken afgelegd. 

Verassende bedrijfsbezoeken
Zo bezocht wethouder Vogel in 2008 
onder meer Wilchem, Amtell, aan-
nemingsbedrijf Gebr. De Koning, Van 
Sillevoldt en Proserve. “Iedere keer 
weer word ik bij bedrijfsbezoeken 
verrast’, aldus de wethouder. “Steeds 
zie je met eigen ogen dat we unieke 
bedrijven hebben waarop we trots 
mogen zijn.”

Wijkbezoeken wijzen op loslopen-
de honden en andere ergernissen
In november bezocht het college 
de wijk Oostpolder-de Kooy. In juni 
bekeek het college tijdens een fi ets-
tocht met leden van het wijkplat-
form wpwestpolder.nl en leden van 
de Werkgroep Wijkgericht Werken 
in de wijk Westpolder-’t Eiland aan-
dachtspunten die wijkbewoners aan-
droegen. Zo vroegen ze de gemeente 
bij leegstaande schoolgebouwen in 
de buurt van de D. Dekkerlaan en J. 
Catslaan met een aantal eenvoudige 
ingrepen te zorgen voor een plein 
met een frisse uitstraling en goed 
onderhouden groen, zodat kinderen 
hier weer kunnen spelen. Bij speel-
tuin de WipWap concludeerden de 
deelnemers dat deze belangrijke 
ontmoetingsplaats die wijkbewoners 
met hulp van de gemeente samen in 
stand houden, toe is aan renovatie. 
Bewoners van het Merwehoofd vroe-
gen aandacht voor de overlast van 
loslopende honden die hun behoefte 
doen in tuinen. Dit aandachtspunt 
is door de gemeente verwerkt in het 
hondenpoepbeleid. 

Scholen in Papendrecht en de regio 
werken in het Lokale Onderwijs Cen-
trum samen met bedrijven en organi-
saties om nauwere aansluiting tussen 
de partijen te bevorderen. Bijvoor-
beeld om te zorgen dat leerlingen 

na hun opleiding de vaardigheden 
hebben waarnaar bedrijven op zoek 
zijn. Wethouder Joop Tegelaar en de 
betrokken partijen legden in de zomer 
van 2008 de afspraken hierover vast. 

Wethouder André Vogel installeerde 
eind augustus installeerde de Wmo 
Adviesraad. De adviesraad behartigt 
de belangen van iedereen die in aan-
raking komt met de Wmo en draagt 
bij aan totstandkoming en verbete-
ring van het beleid op dit gebied. De 
raad kan gevraagd en onge-
vraagd advies uitbrengen aan 
het college van burgemeester 
en wethouders over alle za-
ken op het terrein van de wet 
maatschappelijk ondersteu-
ning. 
Gemeenten zijn sinds 2007 
volgens de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) 

verantwoordelijk voor zorg en on-
dersteuning van hun inwoners. Wie 
niet zelfstandig aan de samenleving 
kan deelnemen, bijvoorbeeld door 
een chronische ziekte, handicap of 
ouderdom, kan een beroep doen op 
de Wmo.
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Afhandeling bezwaarschriften duurt te lang
Het aantal bezwaarschriften 
nam in 2008 licht toe ten op-
zichte van 2007. Dit is vooral 
het gevolg van de complexe 
zaak Voorwinden. De afhande-
ling van de bezwaarschriften 
duurt nog steeds te lang. Wel is 
dit vaak toe te schrijven aan het 
zo zorgvuldig mogelijk afhan-
delen van zaken boven het zo 
snel mogelijk proberen te zijn.

In 2008 werden veertig bezwaar-
schriften ingediend, vijf meer dan 
in 2007. De stijging is vooral toe te 
schrijven aan de zaken Voorwinden 
en Westeind 119 die samen twaalf 
bezwaarschriften opleverden. Drie 
bezwaarschriften hoefde de commis-
sie niet te behandelen. De gemeente 
trad in overleg met de bezwaarma-
kers en loste de issues naar tevreden-
heid op.  

Complexiteit
De behandeling van de zes bezwaar-
schriften in de zaak ‘Voorwinden’ nam 
veel tijd in beslag omdat de commissie 
nadere informatie wenste van college 
van burgemeester en wethouders.  De 
complexiteit  van deze zaak, had tot 
gevolg dat de commissie lang nodig 
had om tot een goed en afgewogen 
advies te komen. Bij drie bezwaar-
schriften tegen een bouwvergunning 
aan de Vincent van Goghlaan vroeg 

de commissie om een beter gemoti-
veerd welstandsadvies, wat de nodige 
tijd kostte. Ook de behandeling van 
zes bezwaarschriften tegen bouw-
vergunning Westeind 119 vergde tijd 
vanwege het complexe karakter ervan. 
Kortom, ondanks de focus en extra 
inzet in 2008 om bezwaarschriften 
sneller af te handelen, heeft dit nog 
niet het gewenste resultaat. Er zijn 
meer zittingen gepland en er is ook 
gewerkt aan snellere advisering door 
de commissie en snellere behande-
ling van die adviezen in het college. 
Daardoor zijn de doorlooptijden wel 
verkort, maar vindt afhandeling bin-
nen de termijn van 14 weken nog te 

weinig plaats. Dat streven is er nog 
steeds, hoewel in toenemende mate 
de vraag is of in het geval van com-
plexe zaken - dat is bij bezwaarschrif-
ten vaak het geval - het wel moge-
lijk is om de wettelijke termijnen te 
halen.
Andere factoren die een rol spelen: 

• de commissie heeft tijd nodig om 
zaken goed voor te bereiden en 
goede adviezen te formuleren;

• het lukt in veel gevallen niet om 
zelf tijdig een besluit te nemen op 
een advies van de commissie;

• het lukt bezwaarmakers niet altijd 
op de geplande zittingsdatum te 
verschijnen. 

Bewonersondersteuning op het 
niveau van buurten en straten 
kreeg in 2008 extra aandacht 
om initiatieven van bewoners 
te stimuleren. Vaak vinden be-
woners het teveel activiteiten 
volledig te organiseren en te 
dragen. Wanneer de wijkco-
ordinatoren van de gemeente 
meedoen, trekt dat ook meer 
mensen over de streep, zo bleek 
in 2008. Met deze manier van 
wijkgericht werken zijnonder 
meer in drie buurten de straat-
speeldag en activiteiten op het 
Cruijff Court door inwoners ge-
realiseerd. 

Verder werden tal van projecten uit-
gevoerd en gestart, zoals:

• uitvoering speelruimtebeleid wijk 
Wilgendonk

• herinrichting plein Berkenhof en 
speelplek Dr. Rietveldplein

• opening speelplekken Haagbeuk-
hof, Molenvliet en Wilgendonk

• schoonmaakkaravaan ‘Een Fris Be-
gin’ en schoonmaakacties in West-
polder, Kraaihoek en Oostpolder

• kinderstraatspeeldagkaravaan voor 
de nationale straatspeeldag in de 
Breitnerstraat, Dr. Rietveldplein, 
Vondelpark en Lange Tiendweg

• opening Cruyff Court Oostpolder, 
spelletjesmiddag en zomeravond-
toernooi 

• promotiedag weekmarkt
• herinrichting garagepleintje Ro-

zenstraat
• zeven informatieavonden, meeden-

kavonden en buurtgesprekken
• opzoomeractie blokplein Stelling-

molen
• Wereldfeest “wie zijn de buren”
• Een week schaatsplezier op de 

kunstschaatsbaan bij Interval
• 45 subsidies verstrekt voor organi-

satie van straat- en buurtfeesten 
• bloembollen langs wijktoegangs-

wegen
• plaatsing Jongeren Ontmoetings-

Punt aan het Van der Palmpad

Ingediende bezwaarschriften

2005 2006 2007 2008

Aantal bezwaarschriften 34 31 35 40

Niet-ontvankelijk 5 2 1 3

Gegrond 12 9 8 4

Ongegrond 8 12 12 20

Ingetrokken 9 8 13 6

Aantal bezwaarschriften 
dat tijdig is afgehandeld 
(binnen 14 weken)

2 2 3 3

In 2008 waren veertien (hogere) beroepszaken aan de orde (2007: 2) waaronder  
twee nadeelcompensatie-zaken en een pro forma beroep dat later is ingetrok-
ken door de gemeente. In twee zaken is een verzoek om voorlopige voorziening 
aan de orde geweest (2007: 1). 

Samenwerking scholen 
en bedrijven in LOC 

Naar inwoners en 
bedrijven toe

Wmo Adviesraad 
laat zich horen 

Wijkgericht werken trekt 
bewoners over de streep

ring van het beleid op dit gebied. De 
raad kan gevraagd en onge-

en wethouders over alle za-

maatschappelijk ondersteu-

volgens de Wet maatschap-

de Wmo.

“Centraal en alles binnen handbereik”
“Papendrecht is een heerlijke, spontane leefgemeenschap en je 
hebt hier een bepaalde rust, iets landelijks, veel groen en natuur 
in de directe omgeving. Papendrecht ligt centraal, je hebt alles 
wat je nodig hebt binnen handbereik en als je wilt ben je zo in 
Rotterdam, Gorinchem of Den Haag. Die steden hebben hun ei-
gen sfeer en kwaliteiten, laten wij de onze houden. Helaas is veel 
historisch erfgoed verloren gegaan, ik hoop dat we behouden 
wat er nog is. Maar samengevat zit ik al meer dan dertig jaar 
privé en zakelijk prima in Papendrecht.”

Roland Leemberg is eigenaar van boekhandel De Meent, inmiddels 
38 jaar gevestigd op het winkelcentrum.



De zomer van 2008 werd gekenmerkt door een brand in het ten-
niscentrum in Middenpolder. Gemeente Papendrecht en hulpver-
lenende instanties en organisaties zetten alles op alles om asbest-
houdende stofdeeltjes op te ruimen. 

MILIEU

Asbest vrij bij brand 
tenniscentrum
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Luchtkwaliteit 
regionaal verbeteren 

Alternatieve lintjesregen daalt neer op ZAP-pers  

Scherp oog op geluid

Papendrecht begint het voorjaar altijd fris

Afval ondergronds en 
achter elektronisch slot

Luchtkwaliteit is zo’n voorbeeld waar regionale samenwerking in 
Drechtstedenverband essentieel is. Immers, luchtvervuiling stopt 
niet bij gemeentegrenzen en omgekeerd: acties hebben alleen zin, 
als omringende gemeenten meedoen. Kortom: luchtkwaliteit is aan-
gewezen op samenwerking met omliggende gemeenten. 

Gemeenten moeten in het kader van 
het Europese Besluit Luchtkwaliteit 
knelpunten op het gebied van de 
luchtkwaliteit in kaart brengen en 
oplossen. Voor Papendrecht zit dat 
vooral in de ligging aan de snelweg 
en enkele drukke wegen binnen de 
gemeente, vooral de Burgemees-
ter Keijzerweg en de Jan Steenlaan. 
Luchtkwaliteit moet in 2010 voldoen 
aan de Europese normen. Het gaat 
daarbij om stikstofdioxide en fi jnstof.

Samenwerking
In de regio Zuid-Holland Zuid is in 
toenemende mate sprake van samen-
werking bij de aanpak van luchtkwa-
liteit. Het programma Luchtkwaliteit 
Drechtsteden 2006-2015 bevat een 
uitgebreid pakket aan maatrege-
len om de luchtkwaliteit verder op 
te schroeven. Onder meer aanleg 
van stroomvoorzieningen voor de 
scheepvaart aan wal en aardgasvul-
punten voor auto’s. Plannen voor het 

gebruik van vrijkomende restwarmte 
van bedrijven, zijn in ontwikkeling. 
Verbeteringen in het Hoogwaar-
dig Openbaar vervoer Drechtsteden 
(HOV-D) gedurende 2008 – het sy-
steem dat de Drechtsteden onderling 
en met de regio Rotterdam verbindt 

– zorgen ervoor dat bussen effi ciënter 
hun route kunnen afl eggen, wat ook 
de luchtkwaliteit ten goede komt. 

Voorlichting
Luchtkwaliteit is niet alleen een 
zaak van overheden. Ook bedrijven 
en inwoners kunnen bijdragen aan 
schonere lucht. In 2009 gaat de cam-
pagne ‘Lucht leeft’ in de zes Drecht-
stedengemeenten bijdragen aan dit 
bewustwordingsproces. Vanaf mei 
2009 is de website www.luchtleeft.nl 
in de lucht. Op deze website zijn fi lm-
pjes en een overzicht van activiteiten 
te zien die de Drechtstedelijke lucht 
schoner maken

ZAP-pers, ofwel ZwerfAfvalPakkers, 
zetten zich vrijwillig in voor een be-
ter leefklimaat in hun woonomge-
ving en Papendrecht. Voor de vierde 

keer reikte de gemeente als blijk van 
waardering ZAP-speldjes uit, dit jaar 
aan mevrouw Constancia-Bernar-
dina en de heren Van Dongen, Kox, 

Van der Linden en Troost. Wethouder 
Van Leeuwen maakte van de gele-
genheid gebruik om bestuurders en 
vrijwilligers van de Papendrechtse 
Wijkplatforms, zwerfafvalpakkers en 
organisatoren van straat- en buurt-
feesten te bedanken voor hun inzet 
en betrokkenheid in 2008. 

Voor industrieterreinen gelden zone-
beheerplannen. Hierin is de maximale 
geluidsruimte opgenomen voor het 
gehele industrieterrein en de verde-
ling daarvan over de afzonderlijke 
bedrijven. Papendrecht werkt samen 
met de Drechtsteden op het gebied 
van zonebeheer voor de bedrijfster-
reinen Oosteind en Polder Nieuwland, 

terreinen die aan hun plafond zitten 
qua geluidsgrens. Dat is lastig voor 
milieuvergunningsplichtige bedrijven 
die zich er willen vestigen. Omdat 
dergelijke problemen zich ook bij an-
dere Drechtsteden voordoen, zoeken 
de gemeenten samen naar oplossin-
gen.

Zij sloten zich aan bij de altijd weer 
opmerkelijke afvalkaravaan die Pa-
pendrecht tijdens deze inmiddels 
gebruikelijke voorjaarsschoonmaak 
doorkruist. Veegwagens, onderhouds-
wagens, hondenpoepzuiger, hoge 
drukreiniger, veegmachine, milieu-
politie, de wijkagent en een tractor 
trokken weer door alle wijken, langs 
scholen en winkelcentra. 

Basisscholen besteedden aandacht 
aan zwerfafval. Christelijke Scholen-
gemeenschap De Lage Waard en het 

Willem de Zwijgercollege richtten zich 
vooral op de snoeproutes – de wegen 
tussen scholen en winkelcentra waar 

altijd veel zwerfafval in de vorm van 
snoepzakjes, chipszakjes, lege blikjes 
en dergelijke terecht komt. 

Bij de brand kwam materiaal van het 
dak vrij dat verwaaide naar de na-
bijgelegen N3 en in de richting van 
de wijk Middenpolder. De GGD gaf 
vrij snel aan dat geen direct gevaar 
voor de gezondheid bestond, maar 
desondanks werd besloten de hele 
omgeving door een gespecialiseerd 
schoonmaakbedrijf te laten reinigen. 
Struikgewas, bermen, schoolpleinen, 
tuinen, balkons, daken en dakgoten 

werden met behulp van torenkranen 
en zuigauto’s geïnspecteerd en waar 
nodig gereinigd. 

Inwoners werden schriftelijk en via de 
gemeentelijke website geïnformeerd; 
voor vragen waren milieudienst, ge-
meente en medisch deskundigen van 
de GGD Zuid-Holland Zuid beschik-
baar. Medio augustus werd het ge-
troffen gebied schoon verklaard.

Afvalinzamelbedrijf Netwerk plaatste 
in opdracht van de gemeente Papen-
drecht in februari op negen plaatsen 
in en rond winkelcentrum De Meent 
ondergrondse restafvalcontainers 
met een elektronisch slot. Sinds eind 
februari zijn deze containers alleen te 
openen met een speciale Netwerkpas 
om te voorkomen dat ze oneigenlijk 
worden gebruikt en onnodig vol ra-
ken. Bewoners en ondernemers met 
een pas betalen niet apart voor het 
gebruik, afval blijft eenvoudig weg te 
brengen en de omgeving blijft schoon. 
Kortom, milieuwinst voor zowel be-
woners, winkeliers, gemeente als pu-
bliek.

Wethouder Maria Zaal neemt aan de 
Veerweg de containers met elektronisch 
slot offi cieel in gebruik: opgeruimd staat 
netjes.

Omwonenden 
halen bezem 
door Vijverpark 
Omwonenden van het Vijverpark 
hielden in januari de gebruikelijke 
schoonmaak van het Vijverpark en 
omgeving. De gemeente stelde be-
zems, prikkers en ander schoonmaak-
materiaal beschikbaar.

Zwerfvuil, snoeproutes en zwerffi etsen moesten er eind april weer 
aan geloven. Tijdens de jaarlijkse Papendrechtse schoonmaakactie 
‘Een fris begin’ maakten vele fanatieke Papendrechters de gemeente 
nog schoner. 

Niet alleen op het gebied van luchtkwaliteit, ook voor geluid gel-
den wettelijke normen. Natuurlijk zoeken de Drechtsteden ook op 
dit vlak naar gezamenlijke oplossingen. 

Het zijn weliswaar geen koninklijke onderscheidingen, maar ook 
ontvangers van het ZAP-speldje staan bij de gemeente Papendrecht 
in aanzien. 

Van klein tot groot: jong en oud verwijderen alles, van papiertjes tot fi etswrakken.



VEILIGHEID

Buurtbemiddeling draagt 
bij aan leefbaarheid

Overlast neemt afBrandweer

Cijfers brandweer

Repressieve brandweerzorg 2004 2005 2006 2007 2008 norm

Uitruk voor brand 108 138 167 199 181

Uitruk voor hulpverlening 35 40 47 66 52

Uitruk voor stafl id van dienst (piketfunctie) 61 61 49 44 51

Aantal meldingen 204 239 263 309 284

Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm 69,5% 59,6% 56,8% 55,7% 53,5% 65%

Overschrijding opkomsttijden zorgnorm 27% 25% 31,6% 17,2% 22,2% 20%

Indicator buurtbemiddeling

2008

Aantal vrijwilligers 8

Aantal aangemelde zaken 55

Opgelost 22

Door- of terugverwezen 9

Geen oplossing 1

Ongeschikt voor bemiddeling 4

Eerste partij weigert vervolg 8

Tweede partij weigert vervolg 11

Veiligheidscijfers tonen een po-
sitieve trend.  Diefstal nam in 
2008 met 27% af ten opzichte 
van 2007, geweld met 10% en 
overlast met 7%. 2008 stond 
onder meer preventie centraal. 

Over een periode van vijf jaar zijn alle 
cijfers wat betreft vormen van dief-
stal en geweld gedaald. Uitzondering 
vormt de overlast. In het burgerjaar-
verslag van vorig jaar werd al mel-
ding gemaakt van een zorgwekkende 
stijgende trend. Goed nieuws is dat er 
over 2008 voor het eerst sprake is van 
een daling, zij het licht (- 7%). Dankzij 
buurtpreventie en de inzet van poli-
tie tegen een groep “bekende plegers 
van overlast” is er sprake van afname 
van overlast door uitgaansjeugd in de 
Stellingmolen. 

Zakkenrollen
In 2008 werd Papendrecht onaange-
naam geconfronteerd met een toena-
me van het aantal overvallen en was 
er een fl inke toename van zakkenrol-
lerij. Schommelde het aantal aangif-
tes in voorgaande jaren altijd rond 

de twintig aangiftes per jaar, in 2008 
steeg dat tot 62. Dit onderstreept het 
belang van het doen van aangifte. Het 
maakt gerichter optreden door de po-
litie mogelijk. Door de gemeente is, in 
samenwerking met de politie en on-
dernemers, veel gecommuniceerd over 
voorzorgsmaatregelen om zakkenrol-
lerij te voorkomen. Vlak voor de kerst-
periode met veel winkelend publiek, 
zijn burgers door nep-zakkenrollers 
lastig gevallen.

Preventie
Vanaf september is door verschillende 

gemeentelijke diensten, brandweer en 
politie een grote inspanning geleverd 
om Oud en Nieuw 2008-2009 goed te 
laten verlopen. In de weken voor Oud 
en Nieuw vond een inspectie plaats bij 
alle gemeentelijke gebouwen en zijn 
waar nodig preventieve maatregelen 
genomen, zoals snoeien en verwijde-
ren van containers. Op oudejaarsdag 
is een laatste ronde gemaakt. Ook het 
onderwijs spande zich in om de eigen 
gebouwen zoveel mogelijk vandalis-
mebestendig te maken. Alle inspan-
ningen hebben bijgedragen aan een 
relatief rustige jaarwisseling.

Veiligheidscijfers Papendrecht

Aangiftes 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Diefstal

Uit woning 80 67 60 53 57 73

Uit bedrijf 73 69 62 43 47 30

Uit/vanaf motorvoertuigen 281 283 140 122 146 97

Van motorvoertuigen 67 48 19 28 18 13

Fietsen 197 140 206 144 134 102

Bromfi ets/snorfi ets 30 10 27 9 9 17

Geweld

Overval (gewapende) 0 0 4 5 1 4

Mishandeling 85 71 76 71 67 62

Bedreiging 40 53 36 74 38 28

Beroving (waar onder tasjesroof) 13 4 0 5 2 3

Overlast

Overlast van/door jeugd 223 194 306 309 338 316

Vernieling cq. zaakbeschadiging 254 283 265 371 375 351
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De buurtbemiddelaars bij de start van hun werkzaamheden.

Burgemeester De Bruin installeert commandant Aantjes.

In 2008 startte de uitvoering van het 
plan van aanpak over de samenwer-
king van de brandweer van Sliedrecht 
en Alblasserdam. Februari 2008 werd 
Piet Aantjes op de brandweerkazerne 
geïnstalleerd als brandweercomman-
dant. Hij richt zich in Papendrecht on-
der meer op de samenwerking met de 
beide andere korpsen.

De brandweer voerde 
haar taak in 2008 uit 
met 33 vrijwilligers; zes 
medewerkers op kan-
toor droegen zorg voor 
advisering op gebied 
van brandpreventie en 
ondersteuning van de 
brandweer

Drie grote branden
In het voorjaar vonden 
binnen één week twee 
grote branden plaats in 
voormalige schoolgebouwen in Papen-
drecht. Dit leidde nadrukkelijk tot ver-
hoogde aandacht om brandstichting 

te voorkomen bij scholen en vergelijk-
bare locaties. Naast voorlichting, was 
er in de periode vlak na de branden en 
in de vakantieperiode extra bewaking. 
In de zomerperiode was er een grote 
brand bij de tennishal (zie ook pagina 
4). Daarmee kon voor alle betrokkenen 
een vervelende periode met veel emo-

tie en ongemak afgesloten worden. Tot 
een fi nale afwikkeling van de schade is 
het in 2008 nog niet gekomen.

2008 was het jaar waarin buurt-
bemiddeling van start ging. Vrij-
willige buurtbemiddelaars pro-
beren problemen op te lossen of 
door te verwijzen. Resultaat? Vier 
van de tien aangemelde zaken 
werden opgelost. 

Geluidsoverlast, overhangende takken, 
vernieling, stank, geluids- of parkeer-
overlast en rommel op straat. Voor-
beelden van confl icten waarvoor buren 
sinds januari 2008 kunnen aankloppen 
bij buurtbemiddeling. Bemiddelaars 

proberen buren met elkaar in gesprek 
te brengen om onderling tot oplossin-
gen te komen. 

In de beginfase van buurtbemiddeling 
is een aantal zaken terugverwezen. Het 
ging veelal om ‘oude’ confl icten die ei-
genlijk al jaren speelden, en waarbij al 
diverse aangiften liepen zodat buren 
beslist niet bereid waren om nog met 
elkaar aan tafel te gaan. Van de eerste 
ruim vijftig meldingen is veertig pro-
cent naar tevredenheid van beide bu-
ren opgelost. In andere gevallen wezen 

buurtbemiddelaars door naar andere 
instanties of buren gingen er verder 
zelf mee aan de slag. 

Buurtbemiddelaars kregen voordat zij 
aan de slag gingen training in con-
fl ictbemiddeling. Verder zijn ze onaf-
hankelijk, onpartijdig, respecteren ze 
verschillende leefwijzen en culturen, 
oordelen ze niet en spelen ze niet voor 
rechter. Buurtbemiddeling mengt zich 
niet in confl icten waarbij sprake is van 
buitensporige agressie, alcohol- en 
drugsproblematiek en confl icten tus-
sen familieleden of tussen bewoners en 
instanties. Betrokken partijen blijven in 
het proces baas over de oplossing van 
hun geschil en hun relatie wordt niet 
onnodig beschadigd. 

Alle vrijwillige buurtbemiddelaars uit 
de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido 
Ambacht, Papendrecht, Ridderkerk en 
Zwijndrecht wisselden tijdens de eerste 
regionale buurtbemiddelaarsbijeen-
komst later in het jaar ervaringen uit. 

Voor meer informatie
Zie ook www.buurtbemiddelingpapen-
drecht.nl



DIENSTVERLENING

Ook één klacht is er één te veel
Het cijfer voor klanttevedenheid zegt iets over de gemeen-
telijke dienstverlening, maar het aantal klachten over on-
behoorlijk gedrag van bestuurders of ambtenaren dat bin-

nen de wettelijke termijn is afgehandeld óók. Dat aantal is 
geslonken van twaalf in 2005 naar slechts één in 2008. 
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Wmo-klanten tevreden over 
verzorgende diensten

Gemeente mag niet langer 
vragen naar de bekende weg

Meldpunt veiligheid en leefbaarheid werkt

Papendrechters met een fysieke 
beperking zijn over het algemeen 
tevreden over de huishoudelijke 
verzorging die zij ontvangen. 

Gemiddeld krijgt hulp in de huishou-
ding een 8, de aanvraagprocedure een 
7,6. De vergoeding voor verhuizing vin-
den betrokkenen iets minder passend 
(6,2), maar nagenoeg iedereen (98%) 
is zeer tevreden met de scootmobiel. 
Dat blijkt uit onderzoek van onder-
zoeksbureau SGBO in opdracht van 
de gemeente Papendrecht. De credits 
voor de mate van tevredenheid over 
de huishoudelijke verzorging komen 
vooral toe aan Rivas, de uitvoerende 
instantie die deze voorziening onder 
meer in Papendrecht aanbiedt. Van 
de geënquêteerden waardeert 89% 
de ondersteuning bij zelfstandig wo-

nen en ‘meedoen aan de maatschappij’. 
Minder goed scoort de lange wachttijd 
voor de Drechthopper (aangepast ver-
voer). De Sociale Dienst Drechtsteden 
(uitvoerende instantie van de Wmo) 
heeft dit met de vervoerder bespro-
ken en de opdracht aangescherpt. Het 
onderzoek, verplicht op basis van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), vond april van dit jaar plaats. 
Het thema van de Wmo is ‘meedoen’. 

Meer informatie
Op de gemeentelijke website www.
papendrecht.nl vindt u de link naar 
de WMO-adviesraad, een overzicht 
van de producten op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning en 
een verwijzing naar de adviesraad, die 
beschikbaar is voor al uw vragen.

In 2008 deden Papendrechters 2565 meldingen over 
veiligheid en leefbaarheid. Daarvan lukte het om er 
1873 binnen de normtijd van 73% af te handelen. Het 
grootste deel heeft betrekking op het schoon en heel 
houden van de openbare ruimte.  Het terugkoppelen 
van acties op meldingen levert veel positieve reacties 
op en krijgt daarom in 2009 een vervolg. Het niet bin-
nen de normtijd afhandelen van meldingen is voor 
een belangrijk deel toe te schrijven aan een te late 
administratieve afhandeling in het systeem, terwijl 
de melding zelf feitelijk al is opgelost. 

Uitbreiding gemeentelijke dienstverlening

2004 2005 2006 2007 2008

Aantal klachten 7 12 6 1 1

Gegrond 2 2 2 0 0

Ongegrond 3 8 4 0 0

Deels gegrond 2 2 2 1 1

Voorgelegd aan Nationale Ombudsman 1 0 2 0 0

Gegrond door Nationale Ombudsman 0 0 0 0 0

Percentage tijdig afgehandeld (binnen 6 weken) 100 100 100 100 100

Aantal bezoekers balies 
gemeentewinkel

2005 2006 2007 2008

Burgerzaken 24392 22529 26757 25325

Zorg en Inkomen 6106 4603 1.304* 1061

Bouwen en Wonen 597 514 586 233

Totaal 31549 27646 28647 26619

Cijfers meldpunt veiligheid en leefbaarheid

Categorie Aantal % Aantal %

2007 2008

Groen 575 22% 525 20%

Wegen en verharding 617 23% 560 22%

Afval en milieu 303 12% 377 15%

Riolering 230 9% 103 4%

Openbare verlichting 224 9% 319 13%

Verkeer 169 6% 185 7%

Straatmeubilair 123 5% 108 4%

Overlast 196 8% 229 9%

Dieren 54 2% 66 3%

Water 38 1% 37 1%

Speelplaatsen 45 2% 40 1%

Gebouwen 38 1% 16 1%

Totaal 2612 100% 2565 100%

Score klanttevredenheid gemeentewinkel*

Bezoeken www.papendrecht.nl 2007 2008

Totaal bezochte pagina’s 528415 631123

Totaal aantal bezoeken 108040 137219

Totaal aantal unieke bezoekers 35500 83726

* in 2007 is de klanttevredenheid op een andere manier gemeten

Papendrecht doorliep eind 2008 
als eerste Drechtstedengemeen-
te de eerste van drie stappen om  
aansluiting te krijgen op het 
landelijke systeem van basisre-
gistratie. 

Bij ieder contact met een overheidsin-
stantie, wéér formulieren invullen en 
tal van kopietjes maken. Het behoort 
straks tot het verleden. Alle overheids-
organisaties zijn verplicht gebruik 
te gaan maken van basisregistraties, 
waardoor gegevens eenvoudiger toe-
gankelijk zijn voor die instantie die ze 
voor hun taken nodig hebben.

Vergunningen verlenen, huursubsidie 
toekennen of criminelen opsporen. 
Om haar werk te doen, heeft de over-
heid gegevens nodig. Véél gegevens, 
vastgelegd in maar liefst 30.000 ver-
schillende systemen. Om dat minder 
versnipperd en eenvoudiger te maken, 
worden basisregistraties opgezet. Dat 
betekent dat alle informatie die bij 
elkaar hoort op één plek wordt ver-
zameld, waardoor bij beantwoording 
van vragen of het oplossen van pro-
blemen direct alle benodigde gege-
vens uit verschillende registraties bij 
elkaar komen.

De gemeentelijke dienstver-
lening, met name de digitale, 
breidt zich verder uit. De waar-
dering voor de gemeentewinkel 
daalt ‘n fractie, maar krijgt nog 
steeds het predikaat goed. 

De digitale dienstverlening van de 
gemeente breidt zich uit. Het aantal 
producten dat digitaal is aan te vra-
gen neemt toe. Op de ranglijst van 
beste gemeentelijke websites bezette 
Papendrecht eind december de ne-

gentiende plaats (2006: 8, 2007: 11). 
In de categorie steden met inwoners 
tussen 25.000 en 50.000 inwoners, 
staat Papendrecht nog altijd in de 
top tien. Het aantal (unieke) bezoe-
kers nam in 2008 met een factor 2,4 
fors toe en nadert de 100.000.

Gemeentewinkel
Bezoekers van de gemeentewinkel 
Papendrecht zijn al jaren zeer tevre-
den over de dienstverlening. Zij be-
oordelen deze over het jaar 2008 met 
een 8,1. Dat is een daling van 0,1 pro-
cent ten opzichte van 2006 (in 2007 
vond een andere niet vergelijkbare 
wijze van meten van de klanttevre-
denheid plaats). Wacht- en transac-
tietijden namen sterk af ten opzichte 
van 2007 (respectievelijk gemiddeld 
3,46 en 7,18 minuten). Het aantal 
bezoekers begint te dalen, enerzijds 
door de invoering van het Wmo-
loket, anderzijds door het aanbieden 
van producten via internet. 



PARTICIPATIE

Sportcentrum: kiezen voor locatie

Hondenpoep: alleen op aangewezen plaatsen

Park Noordhoekse Wiel: groen en open

Bij het opstellen van plannen voor een sportcentrum in 
Papendrecht kregen betrokkenen als sportverenigingen, 
scholen en omwonenden en overige geïnteresseerden tij-
dens het zgn. meespraak-traject gelegenheid ideeën in te 
brengen en hun mening te geven. 

Eind november werden twee uitgewerkte plannen voor 
het nieuwe centrum aan de Lange Tiendweg en de daarbij 
behorende sportfuncties gepresenteerd aan de raadscom-
missie Samenleving. In november konden geïnteresseer-
den de tekeningen en maquettes al bekijken tijdens een 
openbare informatieavond.

Plan I gaat uit van (her)ontwikkeling van het sportcen-
trum op de huidige locatie van het zwembad. Plan II gaat 

uit van een sportcentrum op de plaats van het huidige za-
lencentrum van het hotel, op de huidige zwembadlocatie 
komen in dat plan nieuwe woningen. Het college verwacht 
medio 2009 een zorgvuldige afweging te maken en te ko-
men tot een voorstel aan de gemeenteraad. 

Geïnteresseerden en betrokkenen worden op de hoogte 
gehouden met nieuwsbrieven en via www.papendrecht.
nl/sportcentrum. Bij het vervolg van het proces blijven de 
gemeente en vertegenwoordigers van de gemeente in ge-
sprek met alle betrokkenen, ook nadat de besluitvorming 
in de gemeenteraad is afgerond. Een klankbordgroep – 
met vertegenwoordigers van de gemeente en betrokken 
partijen – houdt ook tijdens de aanbestedingsfase en de 
bouw de vinger aan de pols. 

Vele Papendrechters waren tijdens 
hun vakantie alert op voorzieningen 
die ook Papendrecht zouden kunnen 
helpen om ergernis over hondenpoep 
te verminderen. Zo’n 200 inwoners 
droegen (in 2007)  424 suggesties 
aan, van voorzieningen die de ge-
meente moet treffen (bijvoorbeeld 
meer uitlaatplekken, afvalbakken, 
afvalzakjes, maaien, aanleg van wan-
delpaden) en voorlichting over de 
regels (gericht op mentaliteitsver-

andering) tot handhaving (gewenst 
gedrag belonen, ongewenst gedrag 
beboeten). Meest aangedragen sug-
gestie is plaatsing van apparaten die  
hondenpoepzakjes leveren. Nadeel is 
dat deze apparaten vandalismege-
voelig zijn, wat in de praktijk vaak tot 
nieuwe ergernis en kosten leidt. 
In 2008 spraken gemeente, twee 
hondenverenigingen en de vier wijk-
platforms over uitvoerbaarheid van 
de suggesties. Uitgangsgedachte is 

om de Algemene Politieverordening 
APV zodanig te wijzigen dat bepaalde 
terreinen als ‘poepgroen’ worden be-
stempeld. De aan te wijzen terreinen 
worden door de gemeente gemar-
keerd en intensiever onderhouden, 
zodat ontlasting verwijderd of ver-
malen wordt.
Wanneer alle reacties verwerkt zijn in 
ontwerpen, aanpassing van regels en 
nieuw beleid informeert de gemeente 
daarover.  

Na gedegen voorbereiding waarin 
vele omwonenden, gebruikers en 
andere geïnteresseerden reageerden 
en hun mening en ideeën kenbaar 
maakten, startte in oktober de op-
knapbeurt van park Noordhoekse 

Wiel. De werkzaamheden zijn voor de 
zomer van 2009 afgerond. Het park 
bestaat dan uit drie ‘zones’. Een deel 
van het opgeknapte park bestaat uit 
een natuurlijk gebied met elemen-
ten van het Alblasserwaardse land-

schap. Daarnaast is er een cultuur-
historische zone, waarin het wiel en 
de weidemolen behouden blijven en 
een recreatief deel met een boerderij, 
ruimte om te sporten, de hond uit te 
laten en te spelen. 
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Een bruisende markt, de parken, 
een discotheek, hangjongeren, 
winkelcentrum De Meent en de 
parkeergarage, het theater en 
het zwembad, voedselbanken, 
groen en dichtslibbende wegen. 
Het waren enkele thema’s waar-
over zo’n honderd belangstel-
lenden in maart discussieerden 
met de lokale politieke partijen. 

In Hotel Golden Tulip werden de uit-
eenlopende onderwerpen levendig 
bediscussieerd. Voornaamste con-
clusie van gespreksleider Wouke van 
Sterrenburg was dat ondanks de be-
reidheid van raadsleden zich open te 

stellen voor discussie en verbeterin-
gen op dit gebied nog altijd de com-

municatie tussen lokale politici en 
inwoners voor verbetering vatbaar is. 

Hoe ziet Papendrecht er in 2020 uit? Hoe woont u, hoe ver-
plaatst u zich, hoe en waar ontspant u zich, wat doet u in uw 
vrije tijd, ‘s avonds en in het weekend?

De gemeente Papendrecht daagde inwoners in 2008 uit een beeld van 
Papendrecht in 2020 te schetsen in tekst of beeld. Bijvoorbeeld een 
verhaal (maximaal 750 woorden), een gedicht, foto, illustratie of ander 
kunstwerk. 
De drie beste inzenders van het venster naar de toekomst van Papen-
drecht krijgen een beloning in de vorm van een theater- en concertbon 
en geldprijzen. De prijzen zijn in 2009 uitgereikt. 

Elf Papendrechters maakten in 2008 gebruik van hun recht tot inspreken 
bij raadscommissies. 

Vier inwoners spraken in over de sportfuncties in het nieuwe sportcentrum, 
vier inwoners over het terugleggen van de Veerweg en de ontwikkeling van de 
busstrook. 

Daarnaast werd ingesproken over de ontwikkeling van het Super de Boer-
complex (1), de plannen voor de Tiendzone (1) en de ecologische zone Polder 
Nieuwland (1). 

Bruisende markt en groen 
op wensenlijstje inwoners 

Papendrecht in 2020

Insprekers bij 
raadscommissies

“Wij kwamen in 1975 van Rotterdam 
naar Papendrecht en zijn hier hele-
maal thuis. Je hebt alles wat je nodig 
hebt aan voorzieningen, je vrienden 
en kennissen, de prachtige Alblas-
serwaard. Daarnaast zorgen de wat 
dorpse sfeer en mentaliteit ervoor 
dat je grotendeels je gang kunt gaan, 

zonder het wat ‘strenge’ van gemeen-
ten in de omgeving. Het is fi jn om 
te zien dat waar het onderling iets 
minder soepel gaat, we met buurt-
bemiddeling in de meeste gevallen 
buren met elkaar in gesprek kunnen 
brengen. Daarna komen ze onderling 
bijna altijd tot oplossingen. Wat ik 

hier trouwens wel mis 
is een station.” 

Lucie van Noorloos is 
een van de buurtbe-
middelaars die sinds 
januari 2008 buren in 
gesprek brengen om 
meningsverschillen 
onderling op te lossen.

“Thuis tussen familie, vrienden 
en alles wat je nodig hebt”

Presentator Van Scherrenburg, Papendrechtse politici en publiek.

Een sportcentrum, hondenpoepbe-
leid, de parken Noordhoekse Wiel en 
Oostpolder. Concrete onderwerpen 
die mede bepalen of Papendrechters 
prettig wonen en leven. Omdat zij 
ervaringsdeskundigen bij uitstek zijn, 
betrekt de gemeente hun ervaringen 
en ideeën zoveel mogelijk bij plan-
vorming. Bijkomend voordeel is dat 

inwoners, omwonenden en andere 
betrokkenen steeds goed geïnfor-
meerd zijn én blijven. Het afgelopen 
jaar werden inwoners onder meer 
betrokken bij de plannen rond het 
sportcentrum, de parken, honden-
poepbeleid en uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. 

Meepraten over 
toekomstplannen



Beantwoording van brieven vindt 
grotendeels binnen de gestelde ter-
mijnen plaats, maar blijft een zorg-
punt. “Elke brief die niet of te traag 
wordt beantwoord, is er een te veel”, 
stelt de burgemeester. “Iedereen die 
de gemeente benadert, heeft recht 
op een tijdig antwoord. We boeken 
door het gebruik van een nieuw sy-
steem van postverwerking en aanpak 
op regionaal niveau (Shared Service 

Centrum Drechtsteden) vooruitgang, 
maar ik constateer tegelijkertijd dat 
het nog niet voldoende is. Er dient 
met voorrang verder gewerkt te wor-
den aan dit onderwerp om er voor 
te zorgen dat iedereen binnen een 
redelijke termijn fatsoenlijk en ade-
quaat antwoord krijgt. Hier ligt nog 
een stevige opdracht voor de lokale 
en regionale organisatie.” 

Beantwoording moet sneller
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“Combinatie van rust, Alblasserwaard en steden”
“Het prettige van Papendrecht is de combinatie van rust, 
de prachtige Alblasserwaard en de nabijheid van allerlei 
voorzieningen en steden. Daar komt bij dat ik wat met 
water heb, ik roei, we hebben en eigen boot; ook wat dat 

betreft ben ik op mijn plek. Meedraaien in allerlei orga-
nisaties waarbij je veel mensen tegenkomt, maakt het al-
lemaal nog eens extra leuk. PKC is bijvoorbeeld echt een 
mix van jong en oud, mannen en vrouwen, zakelijk en 
niet-zakelijk, van recreatief ingestelde leden tot topspor-
ters. Die complete mix, waarin alle stukjes elkaar aanvul-
len, maakt het boeiend en interessant. Alles bij elkaar be-
tekent het dat ik hier als oorspronkelijke Dordtse al sinds 
1974 prettig woon.”

Lidy de Jong-Doorneveld ontving in 2008 een Konink-
lijke Onderscheiding, onder meer voor haar inzet voor de 
Bethlehemkerk, als bestuurslid van de Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs (VCNO) in Papendrecht 
en voor haar werkzaamheden bij korfbalclub PKC/Lukas-
senBoer.

De markt op met structuurvisie 
Papendrecht 2020
Bijna 300 Papendrechters brain-
stormden in september rond een 
marktkraam op de Markt met 
de gemeente over de toekomst 
van Papendrecht. 

Tal van wensen en behoeften van in-
woners voor het Papendrecht in het 
jaar 2020 over voorzieningen, wonen 
& verkeer, groene ruimte, water en be-
reikbaarheid werden gehoord. En ge-
noteerd. Is Papendrecht bijvoorbeeld 
landelijk of heeft het een stedelijk ka-
rakter? Moet het een woongemeente 
blijven of is het juist belangrijk meer 
bedrijven aan te trekken? 

“Grootste pluspunt vond men het ka-
rakter en de sfeer van Papendrecht”, 
vertelt wethouder Tegelaar. Als plus-
punten zagen inwoners verder onder 
meer de nieuwe Meent, het aanbod 
(sport)voorzieningen, voorzieningen 
in het algemeen en bereikbaarheid. 
Wel werd opgemerkt dat de Meent 
best minder tochtig en overdekt zou 

mogen worden. Inwoners hebben 
verder een veilig gevoel en waarde-
ren de centrale ligging en de snelle 
verbinding met Dordrecht. Ook werd 
benadrukt dat het ‘gezellig wonen’ is 
in Papendrecht. 
Minpunten waren er natuurlijk ook: 
vooral het gemis van een treinstati-
on, slechte busverbindingen, betaald 
parkeren en parkeerbeleid binnen de 
blauwe zone werden genoemd. Een 
deel gaf verder aan dat Papendrecht 

te vol wordt gebouwd en dat er bin-
nen Papendrecht weinig vermaak is 
voor jongeren. 

Tegelaar: “Deze kennis geeft ons als 
bestuur aanknopingspunten bij de 
toekomstige inrichting van de Papen-
drechtse samenleving.” De uitkom-
sten hiervan en van onder meer een 
uitgebreid opinieonderzoek worden 
gebruikt bij uitwerking van de ‘Struc-
tuurvisie Papendrecht 2020’.

De gemeente Papendrecht bouwt 
voortdurend verder aan de web-
site. Dat maakt deze een steeds 
belangrijker instrument in de 
communicatie en de gemeente-
lijke dienstverlening. 

In 2008 zag een nieuwe subsite met 
als onderwerp sportstimulering het 
licht. Zo is er de sportatlas te vinden 
waarop alle sportvereniging en - ac-
commodatie staan. Kijk aan de rech-
terzijde bij de links (daar blijft hij 
staan). De toegankelijkheid van de 
website voor visueel beperkten werd 
verbeterd. Papendrecht ontving hier-
voor een certifi caat van toegankelijk-
heid. Slechts vijf andere gemeenten 
boksten dit voor elkaar.

Voor meer informatie:
www.papendrecht.nl/sportstimulering.

725-ste verjaardag 
van Blomberg 

Communiceren over Handtvest 
en Papendrechts verleden 

Zustergemeente Blomberg vier-
de verspreid over het jaar 2008 
feest vanwege het 725-jarig 
bestaan. Natuurlijk bracht een 
delegatie van het Papendrecht-
se gemeentebestuur een bezoek 
aan het Duitse Blomberg, even-
als vertegenwoordigers van de 
andere partnergemeenten van 
Blomberg.

Burgemeesters van Lieusant (Frank-
rijk), Reinickendorf (deelgemeente 
van Berlijn) en Oschatz (voormalig 
Oost-Duitsland) maakten van de 

gelegenheid gebruik met hun Blom-
bergse en Papendrechtse collega’s 
van gedachten te wisselen over actu-
ele onderwerpen in hun gemeenten. 
De delegaties bezochten verder onder 
meer de jaarmarkt, waar een stand 
van Papendrecht beelden toonde 
van het historische en het moderne 
Papendrecht. De oer-Hollandse sjoel-
bakken en Papendrechtse accordeon-
spelers trokken de nodige aandacht. 
Bezoekers werden verder getrakteerd 
op een advocaatje met slagroom en 
natuurlijk was er … haring.

Voorblad van het Handtvest.

Uitbreiding website 

Niet alleen het huidige Papen-
drecht is een sterk merk. De 
geschiedenis maakt duidelijk 
dat juist het karakter en de 
identiteit van Papendrecht zich 
vormden in een strijd met de 
omgeving die zo’n duizend jaar 
geleden aanving. 

In 2008 kon de gemeente door aan-
koop in 2007 van het Handtvest van 

Papendrecht uit 1563 hoofdstukken 
van de lokale geschiedenis verder 
‘inkleuren’. Dit waardevolle document 
vertelt over de identiteit van Papen-
drecht en legt een link tussen oud 
en nieuw. In 2008 is het Handtvest 
gedigitaliseerd en in moderne letters 
omgezet. In dezelfde week waarin dit 
burgerjaarverslag verschijnt, wordt 
een uitgave over het Handtvest en 
de heerlijkheid Papendrecht gepubli-
ceerd. 

De gemeente Papendrecht werkt met 
historische verenigingen, scholen 
en historici aan meerdere activitei-
ten om het document toegankelijk 
te maken voor alle Papendrechters. 
Op de agenda staan onder meer een 
tentoonstelling, een lezing, een puz-
zeltocht voor scholieren langs ge-
bouwen, objecten en landschapsele-
menten die een link hebben met de 
geschiedenis van Papendrecht, zoals 
het huis van Papendrecht en de dijk 
en een permanente opstelling van 
het handvest in een vitrine.


