
LOUISE KIJKT NAAR 2028
Louise Schalkwijk van winkel en 
bakkerij LOES kijkt naar Papendrecht 
in 2028 en ziet een duurzame, 
bruisende toekomst.
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SFEER EN EVENEMENTEN
Papendrecht is een prima plek om te 
wonen en heeft alles, of  bijna alles: 
van een aangename sfeer tot een 
veelheid aan evenementen, 
verenigingen en voorzieningen.
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Met het sportcentrum kregen 
Papendrechtse jongeren ook een 
nieuwe skatebaan.
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Wat doe je met water, een fietspomp 
en een PET-fles? De fles lanceren over 
een afstand van bijna honderd meter 
bijvoorbeeld.
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ANNE FRANKBOOM
De boom uit het dagboek van Anne 
Frank heeft een nakomeling in 
Papendrecht.
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Van dit jaarverslag is ook een digitale 
versie beschikbaar met extra informatie. 
Deze is te downloaden van:
www.burgemeesterpapendrecht.nl

E-JAARVERSLAG

Wat wensten Papendrechtse 
jongeren in 2002 voor 2015

In 2002 werd aan jongeren gevraagd hoe Papendrecht er in 2015 
uit zou moeten zien. Dit burgerjaarverslag gaat over het jaar 
2015. Zijn de wensen van de jongeren uit 2002 uitgekomen? Is 
het prettig wonen, winkelen, sporten en chillen in Papendrecht? 
Dit jaarverslag zoekt het uit. 

In 2002 maakte de gemeente 
een toekomstvisie voor Pa-
pendrecht. Zo’n toekomstvisie 
moet antwoord geven hoe de 
stad er in 2015 uit zou moe-
ten zijn. De gemeente deed dat 
samen met bewoners, dus óók 
jongeren. Het vaakst noemden 
zij ’n skate- en fietspark en 
’n plek voor jongeren om te 
hangen en te chillen. Waar ze 
niet meteen weggestuurd wor-
den door omwonenden of po-
litie. Een verliefd stelletje zou 

een bioscoop in de buurt wil-
len hebben, zodat ze niet naar 
Rotterdam hoeven om samen 
’n film te bekijken. Drie meiden 
spreken zich in de Toekomst-
visie uit voor meer winkels. 
“Er zijn hier best veel winkels, 
maar ik zou er wel meer willen 
waar je wat aan hebt als je jong 
bent.”

En? Kregen ze hun zin?
Papendrechtse jongeren kre-
gen al meteen het jaar erop 

een skatebaan. in september 
2003 werd die geopend, naast 
jeugdcentrum Interval. Omdat 
het gebied rond Interval aan 
verandering toe was en door de 
komst van het nieuwe Sport-
centrum, was er een nieuwe lo-
katie voor een skatebaan nodig. 
Die kwam er in 2015 naast het 
Sportcentrum (zie stukje hier-
onder). 

JOP’s
Wat betreft plekken voor jonge-
ren, kwam er in 2008 een Jon-
geren OntmoetingsPlek (JOP) 
aan het Van der Palmpad. Later 
volgden JOP’s in Molenvliet en 
de Kooy. Daarnaast is ook het 
Cruyff Court in de Oostpolder 

een geliefde plek om samen te 
voetballen, te spelen, te kletsen 
en te hangen. 
En winkels? In 2002 was het 
centrum van Papendrecht erg 
verouderd. In juli 2004 startte 
de sloop van het oude win-
kelcentrum en oktober 2007 
werd het nieuwe winkel-
centrum De Meent geopend. 
Daarmee is ook het aanbod 
van winkels specifiek voor 
jongeren toegenomen. 
Niet slecht dus. Veel van de 
wensen kwamen uit. Alleen 
die bioscoop, die kwam er niet. 
Maar daarvoor geldt misschien 
ook dat steeds meer mensen 
films on-line kijken via strea-
mingdiensten. 

Louise blikt vooruit: in 2028 een bruisend en duurzaam Papendrecht

Louise Schalkwijk was in 2002 zeven jaar oud en kon nog niet ver-
moeden dat ze in 2015 haar eigen winkel en bakkerij LOES aan het 
Oude Veer zou openen. Hoe ziet haar Papendrecht in 2028 eruit?

“Sinds de opening in november 
2015 zien we het in de straat 

steeds drukker worden. Ik hoop 
dat de komende tijd panden die 

nu nog leeg staan gevuld raken 
met horeca en winkels met bij-
voorbeeld delicatessen en pro-
ducten die gezond en apart zijn. 
In 2028 is het Oude Veer uitge-
groeid tot een plek die bruist en 
waar regelmatig evenementen 
plaatsvinden. Dat is goed voor 
heel Papendrecht. Verder mist 
Papendrecht niet zo veel, al zou 
het wel leuk zijn als in parken 
marktjes worden gehouden en 
bezoekers en foodtrucks bijdra-
gen aan een relaxte sfeer.
We hielden hier al een Charles 
Dickens evenement en ook Ko-
ningsdag laat zien dat het Oude 
Veer knus en sfeervol is. We 
hebben voldoende ideeën voor 
activiteiten en evenementen, 
zoals markten met streekpro-
ducten waar bezoekers ook ken-

nis kunnen maken met de men-
sen er achter. Hopelijk wordt 
het aanvragen van vergunnin-
gen dan wel eenvoudiger, want 
dat maakt het nu best lastig. 
Verder hoop ik dat inwoners en 
ondernemers in Papendrecht 
en de rest van het land in 2028 
veel duurzamer leven en wer-
ken dan nu. We hebben maar 
één wereldbol waarmee we het 
moeten doen. We kunnen nog 
flinke winst boeken door zon-
ne-energie en door zuiniger te 
leven. Zelf gebruiken we biolo-
gische ingrediënten en verpak-
ken we ons brood in papier en 
katoenen broodzakken. Wat nu 
misschien nog een beetje raar 
is, is in 2028 hopelijk heel nor-
maal.”
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De tijdlijn laat belangrijke ontwikkelingen zien voor of door jongeren die in Papendrecht plaatsvonden in de periode 2002-2015.
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Papendrecht is best veilig

Het rappor tcijfer dat bewoners geven voor de 
veiligheid in hun wijk geeft aan dat zij zich veilig 
voelen in Papendrecht. Vier van de zeven wijken 
scoren een dikke zeven waaronder Oostpolder 
met een 7,7. Twee wijken zitten net boven de 
zeven en één, Westpolder, net onder de zeven 
(6,9). Uitgesplitst naar wijken is Oostpolder het 
veiligst, Westpolder het minst. Het rappor tcijfer 
wordt vooral bepaald door het aantal misdrijven 
dat in een wijk plaatsvindt, het veiligheidsgevoel 
en de leefbaarheid in een wijk. 

Sfeer, geur, kleur en smaak 
op het Wereldfeest

In juni 2015 vond het vierde Wereldfeest plaats. En 
dat was dankzij dans- en muzikale optredens, 
lekkernijen en drankjes in letterlijk opzicht een 
doorlopend feest van sfeer, geur, kleur en smaak. 
Te zien en te horen waren onder meer Braziliaanse 
capoeira straatvechters, een Russisch koor met 
dansers, Japanse trommelaars, Ierse riverdance, 
tangodansers, reggae en een opzwepend slotcon-
cert van de Cubaanse band 'Pedro Luis y Su 
Quinteto Caney'.

Roxanne Ramselaar 
sportvrouw van 2015

De Papendrechtse 19-jarige karateka Roxanne 
Ramselaar werd tijdens het Spor tgala gekozen 
tot spor tvrouw van het jaar 2015. Roxanne 
heeft een rijkgevulde prijzenkast op het gebied 
van Kyokushin Karate. Zo werd zij in 2015 
Nederlands kampioen Kyokushin Karate en won 
zij in 2016 de Europese titel. 

Om kennis te maken met technische vraagstuk-
ken ontwierpen leerlingen van 6 VWO van het 
Willem de Zwijger College sluisdeuren voor het 
nieuwe Panamakanaal. Zij keken hierbij vooral 
naar bestendigheid bij aardbevingen, het trans-
por t van de sluisdeuren wanneer ze af  zijn en 
milieuschade. Ook zochten zij uit of  de sluizen 
bestand zijn tegen botsingen met cruisesche-
pen. Alle leerlingen kregen voor hun prestatie 
een technologiecer tificaat.

Sportief, sportiever, sportiefst:
‘t Kofschip de Wielen

De Nederlandse taal schiet tekort om de prestatie van 
’t Kofschip de Wielen te beschrijven. De school won niet 
een, twee of  drie maal maar inmiddels voor de zevende 
keer de Sportiefste Schoolbokaal. De bokaal wordt 
verdiend met deelname van leerlingen aan school-
sporttoernooien, Cruyff  Courttoernooien en sportpro-
gramma’s als Kies voor Hart en Sport. Hulde!

16-jarige Max Polak 
sporttalent van 2015

De Papendrechtse hardloper Max Polak werd 
tijdens het Spor tgala gekozen tot spor ttalent 
van het jaar 2015. Max werd 21 februari 2016 
Nederlands kampioen op de 1500 m indoor bij 
de Junioren B. 

DES’72 sporttalentploeg van 
2015

Het D-team jeugd van handbalvereniging 
DES’72 werd tijdens het Spor tgala gekozen tot 
spor ttalentploeg van het jaar 2015.

Geld voor je vereniging bij 
elkaar lopen

In april 2015 werd de jaarlijkse Rabo Clubkas-
run gehouden. Rond spor tpark Oostpolder 
renden deelnemers rondes van 2,5 kilometer, 
voor elke afgelegde ronde ontvingen ze € 1,50 
voor de kas van hun vereniging.

Dansen, spelen en sporten in 
het nieuwe Sportcentrum

Eind mei werd na een flinke periode van voorberei-
den en bouwen het Spor tcentrum Papendrecht 
feestelijk geopend. Onder meer Bounce en Olympia 
verzorgden spectaculaire optredens. Verder waren 
er workshops, een gezondheidsmarkt, watervoet-
bal en een kidscorner waar geschminkte kinderen 
ballonnen omtoverden tot allerlei figuren.

Timmeren en knutselen 
tijdens Zomerpretdagen

Tijdens de laatste week van de zomervakantie 
vermaken vele jonge Papendrechters zich 
tijdens de Zomerpretdagen en het Huttendorp. 
Deelnemers hebben het druk met knutselen, 
figuurzagen, schminken en natuurlijk timmeren 
aan eigen hutten. De mooiste hut wint een prijs.

Prima bereikbaarheid 
dankzij Waterbus

De waterbus zorgt ervoor dat Papendrecht 
prima bereikbaar is, maar ook dat Papendrech-
ters eenvoudig naar Dordrecht of  Rotterdam 
kunnen. Deze vorm van openbaar vervoer over 
water is er al sinds 1999. De waterbus stimu-
leer t ook het gebruik van de fiets. Veel reizi-
gers nemen deze mee de boot op. Hoe belang-
rijk de waterbus is blijkt uit de cijfers. Per jaar 
maken een kleine half  miljoen mensen er 
gebruik van. 

Schoenen in de boom, 
skaten kan beginnen

Jongeren gevraagd in 2002 wat ze wilden, 
hadden snel een antwoord: een skatebaan. Die 
kwam er al in 2003 bij jeugdcentrum Interval. 
Met de herinrichting van dit gebied was er een 
nieuwe locatie nodig. Die kwam in 2015. Aan de 
Lange Tiendweg naast de ligweide van het 
nieuwe zwembad. De opening was met een 
demonstratie, wedstrijden, muziek en barbecue. 

Ideeen voor Panamakanaal beloond met certificaat

PAPENDRECHT HEEFT HET

2



Papendrecht is best veilig

Het rappor tcijfer dat bewoners geven voor de 
veiligheid in hun wijk geeft aan dat zij zich veilig 
voelen in Papendrecht. Vier van de zeven wijken 
scoren een dikke zeven waaronder Oostpolder 
met een 7,7. Twee wijken zitten net boven de 
zeven en één, Westpolder, net onder de zeven 
(6,9). Uitgesplitst naar wijken is Oostpolder het 
veiligst, Westpolder het minst. Het rappor tcijfer 
wordt vooral bepaald door het aantal misdrijven 
dat in een wijk plaatsvindt, het veiligheidsgevoel 
en de leefbaarheid in een wijk. 

Sfeer, geur, kleur en smaak 
op het Wereldfeest

In juni 2015 vond het vierde Wereldfeest plaats. En 
dat was dankzij dans- en muzikale optredens, 
lekkernijen en drankjes in letterlijk opzicht een 
doorlopend feest van sfeer, geur, kleur en smaak. 
Te zien en te horen waren onder meer Braziliaanse 
capoeira straatvechters, een Russisch koor met 
dansers, Japanse trommelaars, Ierse riverdance, 
tangodansers, reggae en een opzwepend slotcon-
cert van de Cubaanse band 'Pedro Luis y Su 
Quinteto Caney'.

Roxanne Ramselaar 
sportvrouw van 2015

De Papendrechtse 19-jarige karateka Roxanne 
Ramselaar werd tijdens het Spor tgala gekozen 
tot spor tvrouw van het jaar 2015. Roxanne 
heeft een rijkgevulde prijzenkast op het gebied 
van Kyokushin Karate. Zo werd zij in 2015 
Nederlands kampioen Kyokushin Karate en won 
zij in 2016 de Europese titel. 

Om kennis te maken met technische vraagstuk-
ken ontwierpen leerlingen van 6 VWO van het 
Willem de Zwijger College sluisdeuren voor het 
nieuwe Panamakanaal. Zij keken hierbij vooral 
naar bestendigheid bij aardbevingen, het trans-
por t van de sluisdeuren wanneer ze af  zijn en 
milieuschade. Ook zochten zij uit of  de sluizen 
bestand zijn tegen botsingen met cruisesche-
pen. Alle leerlingen kregen voor hun prestatie 
een technologiecer tificaat.

Sportief, sportiever, sportiefst:
‘t Kofschip de Wielen

De Nederlandse taal schiet tekort om de prestatie van 
’t Kofschip de Wielen te beschrijven. De school won niet 
een, twee of  drie maal maar inmiddels voor de zevende 
keer de Sportiefste Schoolbokaal. De bokaal wordt 
verdiend met deelname van leerlingen aan school-
sporttoernooien, Cruyff  Courttoernooien en sportpro-
gramma’s als Kies voor Hart en Sport. Hulde!

16-jarige Max Polak 
sporttalent van 2015

De Papendrechtse hardloper Max Polak werd 
tijdens het Spor tgala gekozen tot spor ttalent 
van het jaar 2015. Max werd 21 februari 2016 
Nederlands kampioen op de 1500 m indoor bij 
de Junioren B. 

DES’72 sporttalentploeg van 
2015

Het D-team jeugd van handbalvereniging 
DES’72 werd tijdens het Spor tgala gekozen tot 
spor ttalentploeg van het jaar 2015.

Geld voor je vereniging bij 
elkaar lopen

In april 2015 werd de jaarlijkse Rabo Clubkas-
run gehouden. Rond spor tpark Oostpolder 
renden deelnemers rondes van 2,5 kilometer, 
voor elke afgelegde ronde ontvingen ze € 1,50 
voor de kas van hun vereniging.

Dansen, spelen en sporten in 
het nieuwe Sportcentrum

Eind mei werd na een flinke periode van voorberei-
den en bouwen het Spor tcentrum Papendrecht 
feestelijk geopend. Onder meer Bounce en Olympia 
verzorgden spectaculaire optredens. Verder waren 
er workshops, een gezondheidsmarkt, watervoet-
bal en een kidscorner waar geschminkte kinderen 
ballonnen omtoverden tot allerlei figuren.

Timmeren en knutselen 
tijdens Zomerpretdagen

Tijdens de laatste week van de zomervakantie 
vermaken vele jonge Papendrechters zich 
tijdens de Zomerpretdagen en het Huttendorp. 
Deelnemers hebben het druk met knutselen, 
figuurzagen, schminken en natuurlijk timmeren 
aan eigen hutten. De mooiste hut wint een prijs.

Prima bereikbaarheid 
dankzij Waterbus

De waterbus zorgt ervoor dat Papendrecht 
prima bereikbaar is, maar ook dat Papendrech-
ters eenvoudig naar Dordrecht of  Rotterdam 
kunnen. Deze vorm van openbaar vervoer over 
water is er al sinds 1999. De waterbus stimu-
leer t ook het gebruik van de fiets. Veel reizi-
gers nemen deze mee de boot op. Hoe belang-
rijk de waterbus is blijkt uit de cijfers. Per jaar 
maken een kleine half  miljoen mensen er 
gebruik van. 

Schoenen in de boom, 
skaten kan beginnen

Jongeren gevraagd in 2002 wat ze wilden, 
hadden snel een antwoord: een skatebaan. Die 
kwam er al in 2003 bij jeugdcentrum Interval. 
Met de herinrichting van dit gebied was er een 
nieuwe locatie nodig. Die kwam in 2015. Aan de 
Lange Tiendweg naast de ligweide van het 
nieuwe zwembad. De opening was met een 
demonstratie, wedstrijden, muziek en barbecue. 

Ideeen voor Panamakanaal beloond met certificaat

BEST(E) WEL

3



Wie komt het verst met een waterraket?

Die wedstrijd gingen medewerkers van Fokker Aerostructu-
res en scholieren van de CSG Lage Waard met elkaar aan. 
Raket”brandstof”? Water. Raketmateriaal? Een PET-fles. Lanceer-
station? Een fietspomp. 

Wie denkt dat zo’n raket niet ver 
kan komen heeft het mis. Het 
wereldrecord staat dit moment 
op bijna 1 kilometer (830 meter). 
Ook de foto’s van de wedstrijd, die 
plaatsvond op de voetbalvelden 
tegenover Fokker, tonen dat de 
waterraketten aardige afstanden 
aflegden. De leerlingen deden het 
niet slecht. Ze haalden met hun 
raket als beste resultaat 75 meter. 
De professionals van Fokker kwa-
men met 87 meter maar 12 meter 
hoger. Dat is nog steeds tien keer 
minder dan het wereldrecord.
Het evenement had als doel 
leerlingen kennis te laten maken 
met het bedrijfsleven. Maar ook 
leren scholieren zo spelenderwijs 

welke factoren de beweging van 
de PET-raket beïnvloeden. Zoals 
de hoeveelheid water, de hoek 
van afschieten, de grootte van 
de vleugels. Voor het maken van 
een waterraket heb je een PET-
fles nodig, een fietsventiel, een 
kurk en materiaal zodat de raket 
er ook als raket uit ziet. 

Interval 
verhuisd
Van het pand van Interval 
op de plaats waar het sinds 
de jaren negentig stond is 
inmiddels niet veel meer te 
zien. Het pand maakt plaats 
voor woningen en parkeer-
plaatsen bij het sportcen-
trum. Gelukkig gaan de ac-
tiviteiten van Interval op 
het gebied van jeugd- en 
jongerenwerk gewoon door. 
De medewerkers van Interval 
werken tijdelijk in het pand 
van de voormalige kunst-
uitleen bij de bibliotheek. 
Op die plek verzorgen ze de 
komende tijd onder meer 
cursussen en workshops. 
Disco’s, optredens en an-
dere, wat grotere activiteiten 
vinden op andere plaatsen 
in Papendrecht plaats, bij-
voorbeeld op scholen. In de 
tussentijd wordt nagedacht 
over de precieze toekomst 
van het werk voor jeugd- en 
jongeren.

Het gaat goed 
met Halt-
straffen in 
Papendrecht
In 2015 kregen 28 jonge-
ren een Halt-straf, een da-
ling van maar liefst 33 % in 
vergelijking met 2014. Het 
is ook lager dan het gemid-
delde in Nederland.

Halt staat voor Het Alterna-
tief. Jongeren tussen de 12 
en 18 jaar die iets doen wat 
strafbaar is, kunnen met een 
Halt-straf dat rechtzetten 
zonder in aanraking te ko-
men met Justitie. Zo laat Halt 
jongeren zien wat de gevol-
gen zijn van bepaald gedrag 
en hoe ze dat zelf kunnen 
beïnvloeden. Ook moeten zij 
excuses aanbieden aan even-
tuele slachtoffers en schade 
vergoeden als die er is. In 
sommige gevallen krijgen ze 
ook een werkstraf.

Lekker duurzaam doen

Papendrecht besteedt aan-
dacht aan onze manier van 
leven in relatie met de natuur. 
Dat stond centraal tijdens de 
Doe Duurzaam Markt in het 
centrum. Daar kon je zien hoe 
je water en materialen op-

nieuw kunt gebruiken en hoe 
je zuinig kunt zijn met voed-
sel. Kinderen knutselden op de 
markt met afvalmateriaal en 
maakten met de ‘kampvuurkok’ 
van oud brood en gerimpelde 
appels toch allerlei lekkers.

Route langs technische bedrijven

In de zomer van 2015 deden 
vele scholen en bedrijven mee 
aan de eerste Techniekweek 
Drechtsteden die tot doel heeft 
jongeren te interesseren voor 
techniek. In Papendrecht be-
zochten leerlingen van groep 

7 en 8 tijdens de techniekroute 
de bedrijven Fokker, Pon Po-
wer Pon Cat, Van de Grijp, Van 
Wijngaarden en Veth Propulsion 
in Papendrecht en de Duur-
zaamheidsfabriek in Dordrecht.

Anne Frankboom in Papendrecht

Sinds maart 2015 staat op het 
plein van de Anne Frankschool 
een afstammeling van de kas-
tanjeboom die Anne Frank be-
schreef in haar dagboek. Anne 
keek tijdens de Tweede Wereld-
oorlog uit op de boom, die daar-
mee een symbool van vrijheid 
werd. Stekjes van de boom wer-
den opgekweekt, het exemplaar 
op het schoolplein is inmiddels 
ruim drie meter hoog.

Debatteam Willem de Zwijger 
College haalt finale net niet
December 2015 deed het Willem de Zwijger College mee aan de 
voorrondes van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor 
Scholieren. Het debatteam won 3 rondes, maar kwam op punten 
tekort voor een finaleplaats.

Het debatteam van het het 
Willem de Zwijger College be-
stond uit vier leerlingen van 
VWO klas 4, 5 en 6. De voor-
ronde telt drie debatrondes. Op 
twee daarvan konden de teams 
zich voorbereiden op bekende 
stellingen, één ronde was een 
improvisatie rond een niet 
bekendgemaakte stelling. De 
beste 30 teams uit Nederland 
plaatsen zich voor de finale 
die plaatsvindt op 23 januari 
2016. Het Willem de Zwijgerte-
am won weliswaar alle drie de 
rondes, maar kwam op punten 
tekort voor een finaleplaats. 
Daarmee stopt het debatteren 
niet. In 2016 neemt het Willem 
de Zwijger College deel aan het 
Oxford Debating Competition, 
Op weg naar het Lagerhuis en 
het Unicef Kinderrechten De-
battoernooi.

De stellingen
❱ Nederland moet mensen 

met een sterk afwijkende 
cultuur geen permanente 
verblijfsvergunning geven

❱ De beste leraren moeten 
verplicht worden overge-
plaatst naar de slechtste 
scholen

❱ Gemeenteraden moeten 
worden verkozen door een 
loting uit volwassen burgers

❱ De samenleving moet niet 
meer bijdragen aan de le-
vensverlenging van indivi-
duen boven een bepaalde 
leeftijd

❱ Ouders moeten het recht 
krijgen om voor de geboorte 
het geslacht van het kind te 
bepalen

❱ Het zou goed zijn als mos-
lims publiekelijk afstand ne-
men van de daden van IS

JEUGD IN ACTIE
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