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86,5 
is het percentage brieven dat de 
gemeente binnen 4 weken beant-
woordt. Een forse verbetering, maar 
de burgemeester vindt dat het nog 
beter moet. Elke brief die te laat 
wordt beantwoord, is er één te veel.

“Het geeft een enorme kick 

als je samen evenementen 

voor elkaar krijgt”

Lees verder 
over Sporten 
voor Sophia op 
pagina 2.

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

Bouwen aan vertrouwen
2009 is een jaar om niet snel te vergeten. Een jaar dat geen 
goed heeft gedaan aan het vertrouwen in de overheid. Kre-
dietcrisis, banken, de val van DSB, verhalen over buitenspo-
rig declarerende bestuurders zijn daar exponenten van. Er 
loopt een rode draad door deze voorvallen, hoe verschillend 
van aard ook: vertrouwen. Of beter gezegd: het ontbreken 
daarvan. We moeten alles op alles zetten om dit vertrouwen 
te herstellen. De overheid is er voor de samenleving en niet 
andersom.

De relatie tussen burgers en 
overheid is kwetsbaar, zoveel 
werd het afgelopen decennium 
wel duidelijk. De overheid is 
zoekende, burgers zijn hun cen-
trale plaats kwijt. Burgemeester 
Kees de Bruin: “In mijn nieuw-
jaarstoespraak liet ik weten dat 
burgers hun centrale plaats 
moeten terugkrijgen. Dat is ge-
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Daaraan werken is een belang-
rijke opdracht voor 2010 en 
komende jaren. Voor een groot 
deel overigens zit dat in hoe wij 
burgers benaderen. Overheden 
zijn gewend burgers als klant te 
beschouwen én te behandelen. 
Mijn inziens is dat fout. Klant-
zijn suggereert een keuzevrijheid 
die er bij overheden vaak niet 
is. Bovendien: burgers hebben 
een bijzondere positie. Ze zijn 
afnemer én opdrachtgever te-
gelijk. Dat vergeten we nog wel 
eens. Elke vier jaar geeft u ons 
een opdracht mét mandaat om 
de stad te besturen. Als wij als 
overheid ons dát realiseren in 
alle contacten met u, als burger 
en opdrachtgever, dan komt het 
wel goed.”

Minder strak
Burgers hebben niet altijd het 
gevoel dat het om hen draait. In 
plaats van vertrouwen, zien en 
ervaren velen scepsis en achter-
docht. De Bruin: “We proberen in 
Nederland overal grip op te krij-
gen en te houden; alles in regels 
vast te leggen. Het is zo goed als 
onmogelijk te ontsnappen aan al 
die regeltjes. Vergunningen voor 
bouwen, evenementen, straat-
feesten, aanvragen in het kader 
van WMO, en zo meer. Dat leidt 
tot wachtlijsten, vertraging en 
frustratie, wat bijdraagt aan ir-
ritatie en korte lontjes. Het is 
overigens niet de overheid al-
leen die debet is aan die regel-
druk. Ook de samenleving zelf 

is dat. Burgers vragen bij over-
heden en in uiterste instantie 
bij rechters en overheden om 
duidelijkheid en spelregels. We 

zijn echter doorgeschoten. Het 
is zo gecompliceerd, zo omvang-
rijk en soms zo tegenstrijdig dat 
we de weg kwijtraken. Als zelfs 
deskundigen het niet meer kun-
nen overzien, welk lot wacht dan 
gewone, goedwillende burgers? 
Regelverlichting is en blijft het 
antwoord. Meerdere vergunnin-
gen zijn in 2010 bij één loket aan 
te vragen. Maar onze ambities 
moeten hoger reiken. Goed ge-
regeld, het gemeentelijke project 
om regels te schrappen, moet in 
2010 een nieuwe impuls krijgen. 
Zo krijgen we het echt ‘geregeld’ 
tussen overheid en burger.” 

In gesprek
Vertrouwen staat ook gelijk aan 
in-gesprek-zijn. Niet-in-gesprek 
zijn geeft voeding aan wantrou-
wen. De Bruin: “Dat betekent 
luisteren, ontmoeten, werken 
volgens een duidelijke visie, geen 
beloften doen of verwachtingen 
wekken die niet waar te maken 
zijn, ons dienend opstellen, zon-
der arrogantie, gewoon hard en 
goed werken en oprecht geïnte-
resseerd zijn. Wie dat doet, goed Uitgave: Gemeente Papendrecht
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luistert en er ‘oor voor heeft’, 
krijgt belangrijke aanwijzingen. 
Bijvoorbeeld hoe burgers ont-
wikkelingen, initiatieven of de 
relatie met hun bestuur ervaren. 
Laten we als overheid niet ver-
geten dat internet en e-mail niet 
meer weg te denken communi-
catiemiddelen zijn, maar ze mo-
gen geen vervanging zijn voor 
menselijk contact. Maar met 
nadruk: ondersteunend. Door in 
gesprek te gaan en naar elkaar 
te blijven luisteren, zorgen we 

voor een vertrouwensbasis om 
wensen en krachten te bunde-
len, de samenleving die we ons 
voorstellen gezamenlijk verder 
vorm te geven en te bewaken of 
we inderdaad de kant opgaan die 
we willen.”

Van inspreken, meespreken 
naar participatie

“In-gesprek-zijn is wat mij betreft 
dus niet iets van even af en toe 
doen. Dat moet continu. In dat 
opzicht is inspreken, hoe nuttig 
ook, een resultaat van te wei-
nig in-gesprek-zijn. Inspreken is 
het oude denken, meespreken 
het nieuwe. Meespreken staat 
gelijk aan in-gesprek-zijn. Het 
sportcentrum, de sportnota en 
de structuurvisie 2020 zijn voor-
beelden die tonen dat meespre-
ken vruchten afwerpt. Maar we 
moeten echt nóg een stap verder. 
Vertrouwen bereiken we door 
burgers actiever te betrekken bij 
ontwikkeling van beleid en pro-
jecten. Op deze wijze zijn we niet 
alleen in contact en in gesprek, 
maar ook in vertrouwen.”

Burgerjaarverslag 2009 

Het burgerjaarverslag 2009 draagt 
de boodschap ‘Bouwen aan ver-
trouwen’. “Burgers moeten hun 
centrale plaats terugkrijgen”, zegt 
burgemeester De Bruin in dit jaar-
verslag. Hij pleit voor meer contact 
tussen gemeente en burgers. De 
gemeente is geen productiema-
chine van vergunningen, paspoor-
ten en rijbewijzen, maar staat als 
‘eerste overheid’ dichtbij burgers 
en organisaties en levert op maat 
gemaakte producten en diensten 
die aansluiten bij hun wensen. 

Vorig jaar lanceerde de burge-
meester het burgerjaarverslag 
2008 tijdens een lagerhuisdebat 
tussen leerlingen van twee scho-
len. Ook dit jaar is er weer een 
speciaal burgerjaarverslag voor 
jongeren. 
 
Eerder verschenen: 
• Betrokkenheid versterkt identi-

teit (2008)
• 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)

Alle jaarverslagen zijn te downloa-
den van:
www.burgemeesterpapendrecht.nl

INHOUD

Burgerjaarverslag 
beoordeeld 
Net als vorig jaren beoordeelde 
BMC (voorheen SGBO) het bur-
gerjaarverslag van de gemeente 
Papendrecht. Tekst en vormgeving 
vindt het bureau prima: duidelijk, 
vlot en geen jargon. Meer infor-
matie wil het zien op het gebied 
van participatie en dienstverlening. 
Beide zijn dit jaar terug te vinden. 
BMC waardeert het dat de ge-
meente Papendrecht de beoorde-
ling inclusief kritische punten in 
het jaarverslag vermeldt.  

Ogen en oren in de wijk
Na een oproep van de burge-
meester, melden steeds meer 
Papendrechters zich aan voor 
SMS-alert. In 2009 was dat al 
bijna 10 % van de bewoners. 

Met SMS-Alert kan politie bewo-
ners snel informeren over actuele 
incidenten in hun woonomgeving 
of wijk. Bijvoorbeeld wanneer een 

kind wordt vermist of een inbreker 
is gesignaleerd. Ook is het moge-
lijk preventieve SMS-berichten te 

versturen, zoals ‘sluit uw schuurtje 
af’ omdat er sprake is van een golf 

van inbraken of in een bepaalde 
wijk inbrekers actief zijn. SMS-alert 
is géén vervanging voor inzet van 
politiemensen. Het geeft hen juist 
extra oren en ogen in de wijk. Begin 
januari riep burgemeester De Bruin 
Papendrechters op zich hiervoor 
aan te melden. De respons was bo-
ven verwachting. Bijna 2900 gaven 
gehoor aan deze oproep.

versturen, zoals ‘sluit uw schuurtje 



IN PAPENDRECHT 

De kracht van de samenleving Monumentendag toont 
onbekende dimensies

Keuvelen over cultuur 
met Margreet Dolman 

Een bruisend Papendrecht met 
veel activiteiten en evenemen-
ten. Daaraan dragen verschillen-
de organisaties, clubs en vereni-
gingen bij. Die dynamiek wordt 
versterkt met de oprichting van 
de Stichting Evenementen Pa-
pendrecht (STEP). Burgemees-
ter De Bruin is beschermheer en 
roept Papendrechters op mee te 
doen en samen een stap voor-
waarts te zetten.

“Bij de viering van 900 jaar Papen-
drecht viel op hoeveel door samen-
werking is te bereiken’, stelt burge-
meester De Bruin. ‘Dat smaakte naar 
meer en daarom pakte de Stichting 
Evenementen Papendrecht in 2009 
de handschoen op. Papendrechters 
weten inmiddels dat ik aan verster-
king van onderlinge verbondenheid 
en sociale samenhang hecht. Door 
onderlinge ontmoetingen leren 
mensen, verenigingen en organi-
saties elkaar kennen en vertrouwen 

en ontstaan positieve krachten, 
creatieve ideeën, samenwerking en 
activiteiten. Zo versterk je elkaar en 
bereik je veel meer.” 

STEP is een particulier initiatief, 
ontvangt geen subsidie, is onaf-
hankelijk en heeft geen winstoog-
merk. STEP geeft een impuls aan 
maatschappelijke activiteiten op 
economisch, sociaal, onderwijs, 

cultureel, religieus en sportief 
gebied. De stichting stimuleert 
maatschappelijke activiteiten en 
festiviteiten voor jong, oud en alles 
daar tussenin en werkt samen met 
bedrijfsleven, verenigingen, instel-
lingen en overheid. Zo draagt STEP 
samen met vele andere organisa-
ties en burgers bij aan een levendi-
ge samenleving met een duidelijke 
identiteit. 
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Cultuurliefhebbers combineerden 
het nuttige met het aangename tij-
dens een meeting met Margreet Dol-
man in het theater. Margreet prikkel-
de de aanwezigen met vragen naar 
hun ervaringen met het culturele 
aanbod in Papendrecht. Maakt de 
gemeente de goede keuzes, besteedt 
zij wel voldoende aandacht aan de 
diverse cultuurvormen? Moeten we 

meer samenwerken met andere ge-
meenten zodat het aanbod breder 
wordt? Of juist niet en cultuur puur 
Papendrechts houden? Samen met 
burgers en organisaties op cultureel 
gebied worden de antwoorden ver-
werkt om cultuurbeleid in Papen-
drecht op maat te maken naar de 
wensen van betrokken partijen. 

Burgemeester De Bruin en locobur-
gemeester Jantine Kriens van Rot-
terdam losten zaterdagochtend 7 
februari 2009 het startschot voor de 
achttiende editie van Sporten voor 
Sophia in Rotterdam. Health City Pa-
pendrecht werkte zich met een team 
van 110 deelnemers onder leiding 
van Irma Puts in het zweet, haalde 
bijna € 50.000 op voor onderzoek 
naar veilige medicijnen voor kinde-
ren en leverde daarmee een belang-
rijke bijdrage aan het evenement. 
Burgemeester De Bruin: “Ik heb be-
wondering voor al die Papendrech-
ters - en andere deelnemers - die 
met z’n allen alles uit de kast halen 
om geld in te zamelen voor doelen 
die we een warm hart toedragen.” 
Irma zet zich sinds enkele jaren in 
voor de Papendrechtse deelname 

aan het evenement. “Wat het vooral 
zo leuk maakt”, vertelt ze, “is het en-
thousiasme van de mensen om je 
heen. Daardoor weten we het met 
een steeds grotere groep elk jaar 
professioneler en groter te maken, 
bijvoorbeeld met gesponsorde sport-
shirts, gratis busvervoer, de burge-
meester die ons ‘s ochtends vroeg 
komt uitzwaaien en ‘n eigen website,  
www.svoors.nl. Door de enthousiaste 
inzet van deelnemers, maar ook van 
sponsorende winkeliers en dergelijke 
hebben we inmiddels zoveel onder-
ling vertrouwen opgebouwd dat ik 
hoop in 2011 een sportief evenement 
met een goed doel in Papendrecht 
zelf te organiseren, bijvoorbeeld voor 
ouderen op het Marktplein. Het geeft 
een enorme kick als je zulke dingen 
samen voor elkaar krijgt.”    

Wandelend, fi etsend en scootmo-
bielend ontdekten deelnemers aan 
de open monumentendag in sep-
tember onverwachte kanten van 
Papendrecht. Sinds de aankoop van 
het Handvest van Papendrecht door 
de gemeente in 2007, is de interesse 
van de samenleving voor de plaatse-
lijke geschiedenis fl ink toegenomen. 
Binnen het thema ‘Op de kaart’ bood 
de dag een attractief programma op 

een route door mooie landschappen 
en langs bijzondere gebouwen. On-
der meer in het museum van Stich-
ting Dorpsbehoud, de Hervomde 
kerk, de voormalige smederij en de 
Fruitheerlijkheid aan de Kerkbuurt 
lieten kaarten, plattegronden, spe-
len en de kelders van het Huys van 
Papendrecht delen van de lokale ge-
schiedenis zien. 

Afscheid van theater met Slopersbal 

Bouwen aan parkeren 

In de zomer van 2010 vinden de 
eerste voorstellingen plaats in het 
vernieuwde theater De Willem. Een 
zomer eerder werd tijdens het Slo-
persbal met speciale voorstellingen 
afscheid genomen van het oude the-
ater. De verbouwing betekende niet 

dat Papendrechters een jaar lang 
geen theatervoorstellingen konden 
bezoeken. De medewerkers van het 
theater wisten met veel creativiteit 
een programma op alternatieve lo-
caties in Papendrecht en in theaters 
in de regio aan te bieden.

In september kreeg het centrum 
134 extra parkeerplaatsen met de 
opening van de nieuwe parkeerga-
rage Overtoom. De garage maakt het 

voetgangers gemakkelijk de winkels 
in de Overtoompassage bereiken, via 
de roltrap komen ze op de Bredero-
delaan. 

Tien maal koninklijk onderscheiden

Special Olympics: fanatiek maar gezellig

Markt en Veerpromenade 
versterken centrum

Papendrechters 
sporten voor Sophia 

Bij negen nieuwe leden in de orde 
van Oranje Nassau mocht de burge-
meester in theater De Willem de bij-
behorende versierselen opspelden. 
Metin Yilmaz ontving zijn onder-

scheiding op het ministerie in Den 
Haag uit handen van de minister 
van economische zaken Maria van 
der Hoeven. De andere negen zijn 
de dames Laffeber-Eijkelenboom 

en Ossewaarde-Schut Baars en de 
heren Van Beuzekom, Van Dongen, 
Van Eijnatten, Van der Hoeven en 
Molinger, Markesteijn.

Met de eerste paal voor nieuwbouw 
aan de Markt en de Veerpromenade 
bracht wethouder Joop Tegelaar 
een belangrijke fase voor verdere 
versterking van het centrum in 
beweging. Samen met Westwaard 
Wonen, BM Projectontwikkeling 

en BM Bouw brengt de gemeente 
ondanks vastgoed- en kredietcrises 
met de nodige creativiteit plannen 
ten uitvoer en wordt economische 
stagnatie voorkomen. Twee wonin-
gen leveren bijvoorbeeld een jaar 
werkgelegenheid voor drie perso-

nen. Een speciale regeling geeft 
meer huishoudens gelegenheid een 
eigen woning te kopen en versnelt 
tegelijkertijd de verkoop van appar-
tementen.

Ook in 2009 bood Papendrecht 
een podium voor de Spe-
cial Olympics Regionale Spe-
len, het sportevenement voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking vanaf 8 jaar. Atle-
tiek, bowlen, korfbal en voetbal 
werden door 270 deelnemers 
fanatiek beoefend op sportpark 
Oostpolder. 

Hardlopende politiemensen brach-
ten tijdens de ‘Torch Run’ de toorts 
voor de openingsceremonie binnen. 
Deze werd tijdens de ereronde ge-
dragen door korpschef Visser en at-
leet Abby Klaassen. Speciale gast en 
ambassadeur van Special Olympics 
Nederland Toine van Peperstraten 
verrichtte samen met burgemeester 
De Bruin de opening. 

Dankzij de inzet van 160 vrijwil-
ligers hadden de deelnemers een 
fantastische, sportieve maar vooral 
ook gezellige dag. De vrijwilligers 
zijn grotendeels afkomstig van de 
deelnemende sportverenigingen: 
atletiekvereniging Passaat, bowling-
vereniging Papendrecht, de Papen-
drechtse Korfbal Club en voetbalver-
eniging Drechtstreek. 

720 
Staat voor 12 echtparen die de 
mijlpaal van zestig huwelijks-
jaren wisten te bereiken (dus in 
totaal 720 huwelijksjaren). Bur-
gemeester De Bruin feliciteerde 
ze allemaal en ging bij een aan-
tal van hen op bezoek. 

Zie voor meer details de elektro-
nische versie van dit jaarverslag 
op de website van de burge-
meester. 

Het bestuur van STEP presenteert haar plannen. Op de foto van links naar rechts 
Geert Sonneveld (voorzitter), Kees Boer (algemeen lid), Ad Boom (penningmeester), 
Marcel Daams (secretaris), Greet de Keizer (communicatie, big events), burgemeester 
Kees de Bruin (beschermheer) en Piet van de Merwe (webmaster).



BESTUUR EN SAMENLEVING

Papendrechts zusterstad Blom-
berg nodigde het voltallige col-
lege uit bij de opening van het 
nieuw ingerichte Groene Park. 
Een park naar Hollands concept, 
met symbolische molenwieken 
en Papendrechtse kleuren. Bur-
gemeester De Bruin verrichtte 
de openingshandeling met zijn 
Duitse college Klaus Geise. 

Blomberg won vorig jaar een prijs 
met de marketingstrategie waarin 
de relatie met Nederland centraal 
staat: ‘Nelke küsst Tulpe’ (anjer 
kust tulp). Dit (her)bevestigt de 
verbinding tussen Blomberg (de 
anjerstad) en Nederland. De relatie 
stamt uit de tijd dat een Neder-
lands garnizoen in Blomberg was 
gelegerd. 

Het afgelopen jaar dacht en werkte 
Papendrecht mee aan realisering 
van nieuwe ideeën volgens dit 
concept. Burgemeester De Bruin 
omarmde de gedachte: “De Nelke 
kust, omhelst, de tulp. Wij, Papen-
drechters, voelen ons allemaal om-
helst. Immers, Blomberg omhelst 
haar Hollandse verleden en neemt 
dat als uitgangspunt om de toe-
komst vorm te geven.”

Inwoners van Papendrecht deden 
mee aan een kunstwedstrijd door 
hun anjer- en tulpendromen vorm 
te geven en naar Blomberg te stu-
ren. De bijdragen werden onder 
de titel ‘Kunst in der Kirche’ ten-
toongesteld in de Klosterkirche in 
Blomberg. Tijdens het bloemcorso 
aan het einde van de zomer re-
den elf Papendrechtse wielren-
ners prominent mee. De groep van 
ambtenaren en leden van de jume-
lage-commissie waren twee dagen 
eerder vertrokken uit Papendrecht 
en overbrugden een afstand van 
400 kilometer om bij te dragen aan 
het feest rond het corso.

Ambtenaren en bestuurders uit 
Blomberg verkochten op een zeer 
koude zaterdag in december (voor 
een goed doel) glühwein en Duitse 
bratwurst aan bezoekers van Win-
kelcentrum De Meent. Ook zorgden 
zij voor de grote kerstboom die op 
de parkeerplaats voor het gemeen-
tehuis werd geplaatst. Daarmee 
bedankten zij Papendrecht voor 
de inspanningen die de gemeente 
leverde bij de invulling van ‘Nelke 
küsst Tulpe’. 

Tijdens de raadsvergadering in sep-
tember werd raadslid en fractie-
voorzitter Bert Blase onderscheiden 
met de gouden gemeentespeld als 

waardering voor zijn inzet voor de 
gemeente en de Papendrechtse ge-
meenschap. Blase was sinds 1998 
raadslid voor de PvdA in Papen-

drecht. Zijn afscheid volgde uit zijn 
benoeming tot burgemeester van 
Alblasserdam in november 2009.

Het aantal bezwaarschriften 
nam in 2009 zeer sterk af ten 
opzichte van 2008. Ondanks 
dat verloopt de afhandeling 
ervan nog steeds te traag. Een 
beter resultaat in 2010 is het 
streven.

Er is een relatie tussen hoe burgers 
en bedrijven de besluiten van de 
gemeente beoordelen en het aantal 
bezwaarschriften. De sterke daling 
van 40 bezwaarschriften (2008) naar 
12 (2009) is positief. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat er door de 
economische crisis een kwart minder 
bouwvergunningen waren in 2009. 

Dat heeft ook invloed op het aantal 
bezwaarschriften. 

Aandachtspunt blijft de te trage 
afhandeling van bezwaarschrif-
ten. Inmiddels is meer dan de helft 
(7) buiten de termijn. De landelijke 
overheid onderkent het probleem en 
heeft de termijn voor 2010 opgerekt 
met vier weken. Desondanks is in 
2010 een strakke sturing vereist op 
de afhandeling van bezwaarschrif-
ten en het halen van de termijnen. 
De burgemeester vindt dat de ge-
meente erin moet slagen het resul-
taat van 2009 (42%) te laten stijgen 
naar 70% in 2010. 
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Vrijwilligers essentiële schakel 
in samenleving
Vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor veel sportclubs, buurt-
verenigingen, kerken, scholen 
en ideële instellingen en het 
belang van vrijwilligerswerk 
neemt de komende jaren alleen 
maar toe. Het gemeentebestuur 
doet er daarom alles aan om 
vrijwilligerswerk te stimuleren. 
Onder meer door het regelen 
van een verzekering voor vrij-
willigers en stimulering van 
vrijwilligerspassen. 

De gemeente Papendrecht sloot in 
2009 een collectief verzekerings-
pakket af voor vrijwilligers dat 
eventuele risico’s van hun werk af-
dekt. Hierdoor zijn alle vrijwilligers 
van Papendrechtse verenigingen en 
organisaties  tijdens hun activitei-
ten goed verzekerd. De gemeente 
benadrukt hiermee het maatschap-

pelijke belang van vrijwilligerswerk 
en wil zo de participatie van vrij-
willige krachten stimuleren. Het 
gaat om twee verzekeringen: de 
VNG Vrijwilligers Basispolis en de 
VNG Vrijwilligers Pluspolis, beide 
zijn ondergebracht bij Centraal Be-
heer Achmea. De gemeente organi-
seerde een informatiebijeenkomst 
over de verzekeringen en wat er 
precies verzekerd is. 

Vrijwilligerspas
Als blijk van waardering voor de 
inzet van de onmisbare vrijwilli-
gers, doneerde het Papendrechtse 
gemeentebestuur een bedrag van 
€ 5.000 aan het Samenwerkings-
verband Sociaal Kultureel Werk. 
Dit stelt het SSKW in staat vrijwil-
ligerspassen beschikbaar te stellen 
aan Papendrechtse organisaties 
die met vrijwilligers werken. Denk 

aan onder meer sport- en hobby-
verenigingen, belangenorganisa-
ties en wijk- en buurtverenigingen. 
Organisaties die lid zijn van SSKW 
betalen € 1,50 per pas. Hiermee 
zijn aantrekkelijke kortingen te ver-
krijgen bij de lokale middenstand. 
Grieks restaurant Olympia was één 
van de eerste ondernemingen die 
korting biedt. Wethouder Maria 
Zaal reikte de eerste passen uit aan 
vrijwilligers van het Rode Kruis.

Kennismaken met vrijwilligers-
werk
Om senioren die niet meer actief 
zijn in het arbeidsproces te interes-
seren voor vrijwilligerswerk, hield 
de gemeente Papendrecht een 
informatiebijeenkomst ‘Senioren 
voor Papendrecht’ met als thema 
Hoofd, Handen en Hart. 
 

Twee maal per jaar gaat het 
college de wijken in om contact 
te leggen met bewoners. Infor-
mele bezoeken die het mogelijk 
maken in gesprek te raken en 
wensen te inventariseren. In 
2009 waren Kraaihoek-Mid-
denpolder en Molenvliet Wil-
gendonk aan de beurt. 

Op 22 september fi etsten college, 
leden van het wijkplatform, de 
jeugdwerker, wijkagent, buitenge-
woon opsporingsambtenaar (BOA), 

vertegenwoordigers van West-
waard Wonen en leden van andere 
wijkplatforms gezamenlijk door 
Wilgendonk en Molenvliet. Het 
mooie weer maakte het mogelijk 
stil te staan bij plekken en situa-
ties waar bewoners aandacht voor 
vragen. Zoals gewenste jongeren 
ontmoetingsplaatsen, nodige verf-
beurt voor de niet helemaal meer 
Witte Brug en de kwaliteit van 
fi etspaden. Ook werd de geluidswal 
en het -scherm naast de A15 getest 
op de effectiviteit ervan op de ver-

deraf gelegen woningen. Het werk-
bezoek eindigde met een gesprek 
met jongeren op het Molenveld 
en een uitvoerige toelichting op 
plannen voor verbetering van het 
schoolplein bij De Leilinde. De be-
zoeken aan wijken kunnen bijdra-
gen aan het maken van keuzes. Ook 
biedt het bewoners gelegenheid op 
informele wijze kennis te maken 
met collegeleden. Op die manier 
zijn gekoesterde wensen nog eens 
onder de aandacht van het college 
te brengen. 

Gouden gemeentespeld voor Bert Blase

College bezoekt 
zusterstad Blomberg

Aantal bezwaarschriften 
daalt sterk

College in contact met bewoners

Bestuur stimuleert vrijwilligerswerk



Verlichting in de wijk Wilgendonk is sinds 2009 zelfdimmend. 
Eerder werd deze techniek al geïntroduceerd op de Ketelweg. 

Zonnepanelen, warmtepompen en warmtekrachtkoppelinginstalla-
ties. Particulieren, instellingen en bedrijven kunnen er subsidie voor 
krijgen en besparen op hun energierekening. 

MILIEU

Effe dimmen voor 
veiligheid en milieu
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Samenwerken aan schonere 
Drechtstedelijke lucht

Zonnepanelen goed voor 
milieu en portemonnee 

Vliegende start 
inzameling plastic afval 

Gemeente geeft 
het voorbeeld

Succesvolle avond voor vrijwilligers

Fris het voorjaar in

Auto’s, bedrijven en ook schepen 
stoten fi jnstof en stikstofdioxide uit. 
Te hoge concentratie van en langdu-
rige blootstelling aan deze stoffen 
kunnen voor gezondheidsproblemen 
zorgen, vooral bij jonge kinderen en 
mensen met ademhalingsproble-
men. Wettelijk zijn daarom grens-
waarden voor luchtverontreinigende 
stoffen vastgelegd. Om de lucht 
schoner te maken en om in 2015 te 
voldoen aan de Europese normen op 
dit gebied, voert Papendrecht samen 
met de andere Drechtsteden diverse 
regionale en lokale maatregelen 
uit. De maatregelen zijn met name 
gericht op het wegverkeer en de 
scheepvaart, bedrijven dragen nau-
welijks bij aan de luchtkwaliteit. Voor 
het verbeteren van de luchtkwaliteit 

langs de A15 en de A16 worden 
maatregelen getroffen door het Rijk.
 
In 2009 zijn door de Drechtsteden 
onder meer de voorbereidingen ge-
daan voor de aanleg van walstroom-
voorzieningen in 2010, is gestart met 
projecten als ‘Schone brandstoffen: 
rijden op aardgas’ en ‘Verbeteren 
van de aansluitingen A16/N3 en 
A15/N3’. Ook is gestart met een pu-
bliekscampagne om de burgers van 
de Drechtsteden te informeren over 
de luchtkwaliteit en de maatregelen. 
Jaarlijks wordt de luchtkwaliteit in de 
Drechtsteden in beeld gebracht, met 
de jaren is de luchtkwaliteit over de 
gehele linie duidelijk verbeterd. Voor 
de jaren 2011 en 2015 wordt naar 
verwachting overal in de Drecht-

steden voldaan aan de wettelijke 
grenswaarden voor stikstofdioxide 
en fi jnstof.

Papendrecht toont zich graag be-
reid bij te dragen aan een schoner 
milieu door plastic verpakkingsafval 
te scheiden. De eerste huis-aan-huis 
ophaalactie leverde - in navolging 
van het goede voorbeeld dat leer-
lingen uit het basisonderwijs eerder 
gaven - een fl inke vangst op: 2560 
kilo plastic afval. In de loop van 
het jaar wisten burgers de speciale 

oranje bolcontainers bij de winkel-
centra en het gratis verpakkingsaf-
val bij gemeentehuis, gemeentewerf 
en supermarkten te vinden. In okto-
ber stond de teller daardoor op een 
totaal van 15.000 kilo ingezameld 
plastic afval. Sinds 1 januari 2010 
zijn gemeenten verplicht plastic af-
val in te zamelen.

Een voorbeeldfunctie op het gebied 
van milieu, bijvoorbeeld door zuinig 
om te gaan met energie, handha-
ving van de regels en beperking van 
risico’s. Naast toenemende geza-
menlijke uitvoering van milieutaken 
op regionaal niveau blijven gemeen-
ten zelf verantwoordelijk voor een 
groot aantal zaken. Die zijn samen 
met de doelstellingen vastgesteld 
in het Lokaal Milieu-uitvoeringspro-
gramma. Het programma van 2009 
besteedde onder meer aandacht aan 
bovenstaande punten door verant-

woorde afvoer van afvalstromen en 
afvalscheiding, betere voorzienin-
gen op het afvalbrengstation en on-
dergrondse milieuparkjes. Daarnaast 
bevordert de gemeente Papendrecht 
vormen van duurzaam bouwen (met 
aandacht voor mens en de omge-
ving en zo min mogelijk negatieve 
invloed op het milieu), verbetert het 
de diensverlening door alle vragen 
op milieugebied aan één loket te 
behandelen en vergroot het kansen 
door milieu en ruimtelijke plannen 
beter op elkaar af te stemmen.  

Zonder inzet van vrijwilligers zou er 
fi guurlijk maar ook letterlijk heel veel 
blijven liggen. Daarom zette de ge-
meente tijdens een gezellige avond 
in de Morgensterkerk al die mensen 
in het zonnetje. Tijdens de avond 
kregen ook vier Papendrechters van 

wethouder Van Leeuwen het Zwerf-
AfvalPakkers (ZAP)-speldje en de 
bijbehorende oorkonde omdat zij 
zich wekelijks - vaak zelfs dagelijks 

- inzetten om hun omgeving schoon 
te houden. Zo haalt de tienjarige 
tweeling Arlette en Katinka Hobers 

afval en fl essen op, de heer Klaas-
ens doet dat met stapels oud papier 
en de heer Van den Herik ontdoet 
onder meer de wandelroute rond 
de Pelsertfl at en het trapveldje van 
zwerfvuil.

Iedereen die energie wil produceren 
waarbij het milieu nauwelijks wordt 
belast, kan gebruik maken van de 
Stimulering Duurzame Energiepro-
ductie, een initiatief van het minis-
terie om projecten op het gebied 
van duurzame energie die nog net 
niet uit de kosten komen te steunen. 

Duurzame energie is energie die 
niet wordt opgewekt door verbran-
ding van aardolie, aardgas of steen-
kool maar die komt van schone, 
onuitputtelijke bronnen. Duurzame 
energie wordt daarom ook wel her-
nieuwbare energie genoemd.

Vervanging van armaturen in 2009 
in de wijk Wilgendonk was het 
startpunt voor verlichting van de 
toekomst. Wanneer er weinig ver-
keer is dimt het licht automatisch. 
Op deze wijze gebruikt de verlich-
ting minder energie. De gebruikte 
kleur van de verlichting, wit, zorgt 

voor extra veiligheid voor verkeers-
deelnemers.

Verder werden in Papendrecht alle 
kwikhoudende lampen verwijderd, 
zodat Papendrechts straatverlich-
ting helemaal kwikvrij is.

Omdat de subsidieaanvraag popu-
lair is, is het raadzaam er in 2010 
snel bij te zijn met aanvragen via 
www.senternovem.nl/sde Wie ook 
op andere manieren vrij eenvoudig 
wil besparen, kan zich op de mo-
gelijkheden van woningverbetering 
met isolatie en beglazing oriënteren 
op www.meermetminder.nl.

Rondslingerend afval, zwerffi etsen en andere rondslin-
gerende materialen werden van het voorjaar tot 
de zomer weer radicaal verwijderd uit het Pa-
pendrechtse straatbeeld. Naast de inzet van 
wijkbewoners werd gebruik gemaakt van 
de onregelmatigheden die zij aan-
droegen, zoals kapotte stoeptegels, 
overhangend groen en gaten in be-
strating. De milieupolitie verwijderde 
vervallen fi etsen en winkelwagentjes 
van de openbare weg, scholieren 
namen een voorschot op de in-
zameling van plastic afval. Met 
vlag en wimpel wonnen uitein-
delijk de leerlingen van openbare 
basisschool De Knotwilg, locatie 
Wilgenhoeck de Plastic Hero in-
zamelingsactie. De 3616 kinderen die 
meededen aan de actie haalden in to-
taal 4.064,5 kilo plastic verpakkingsafval op. 



VEILIGHEID

Papendrecht veiliger: 
geweld gehalveerd

2009: invoering wet tijdelijk huisverbod

Arjan Erkel deelt ervaringen met 
regionale buurtbemiddelaars 

Kaartje voor sympathieke buren

Voorbereid zijn op incidenten

Brandweerkorpsen werken samen

Buurtbemiddeling bewijst nut 

Ontruimen moet je oefenen

Gemeenten startten in 2009 met 
de implementatie van de wet 
huiselijk geweld. Deze maakt het 
mogelijk plegers van huiselijk 
geweld tijdelijk uit hun huis te 
plaatsen. De wet heeft tot doel 
huiselijk geweld terug te drin-
gen. In Papendrecht gebeurde 
dat twee maal.  

Het huisverbod beoogt huiselijk ge-
weld terug te dringen. Het houdt in 

dat een pleger van huiselijk geweld 
tien dagen zijn of haar woning niet 
meer in mag en in die periode ook 
geen contact mag opnemen met 
partner of kinderen.
De uithuisplaatsing zorgt in een 
noodsituatie voor een afkoelings-
periode. Dit voorkomt escalatie en 
biedt tevens de mogelijkheid hulp-
verlening op gang te brengen. Het 
huisverbod geldt ook in gevallen van 
kindermishandeling of een ernstig 

vermoeden daarvan. De burgemees-
ter heeft de bevoegdheid een huis-
verbod op te leggen en kan eveneens 
de periode van tien dagen verlengen 
tot een maximaal vier weken. Een 
uithuisgeplaatste die zich hieraan 
niet houdt, kan maximaal twee jaar 
gevangenisstraf krijgen. De geweld-
pleger kan in beroep gaan tegen het 
huisverbod bij de bestuursrechter.

Beperkte vrijheid van denken en 
handelen. Arjan Erkel weet er 
alles van. Hij was Country Ma-
nager bij Artsen Zonder Grenzen 
en werd in 2002 ontvoerd in 
Dagestan. Hij kwam na 607 da-
gen vrij. Tegenwoordig geeft hij 
workshops ‘ontgijzeling’.  

In september vertelde hij tijdens de 
tweede regionale vrijwilligersdag 
buurtbemiddelaars uit Papendrecht 

en de regio zijn ontvoeringsverhaal 
en deelde hij zijn gedachten over 
vergroting van de vrijheid van den-
ken en handelen.

De vrijwilligersdag is bedoeld om 
vrijwilligers te bedanken voor het 
interessante maar moeilijke werk 
dat zij in hun vrije tijd verrichten: 
begeleiding van buren die in een 
confl ictsituatie verzeild zijn geraakt. 
Hiervoor zijn mensenkennis, tact en 

communicatieve vaardigheden ver-
eist. Eigenschappen waarover Erkel 
veel wist te vertellen. Hij ging met 
de buurtbemiddelaars met name in 
op een model dat de vrijheid van 
denken en handelen vergroot en 
bewuster leert omgaan met keu-
zes, tegenslagen, macht en grenzen, 
waardoor creativiteit en productivi-
teit toenemen. 

Attente, rustige en sympathieke bu-
ren die u zelden hoort en waarmee 
u regelmatig een praatje maakt. Ge-
lukkig gaat dat op voor de meeste 
buren. Zulke contacten zijn goud 
waard. Buurtbemiddelaars stelden 
met de Burenkaart buren in staat 
dat ook eens aan elkaar te tonen 
en elkaar te bedanken voor een fi jn 

‘buurschap’. Ook wie de buren wilde 
uitnodigen maar geen directe aan-
leiding wist, kon de Burenkaart in de 
bus doen met een uitnodiging voor 
een kop koffi e. In september grepen 
verschillende Papendrechtse buren 
de landelijke Burendag aan om iets 
leuks te doen met de buren, zoals 
een kop koffi e drinken of wandelen.

Met rampenplannen, oefeningen en 
naleving van regels doen gemeenten 
en hulpdiensten er alles aan om in-
cidenten en rampen te voorkomen 
en te bestrijden. Een van de prakti-
sche voorbereidingen op incidenten 
bestond in 2009 bijvoorbeeld uit de 
oefening Radar, waarbij de waterbus 

en een schip met chemische stoffen 
fi ctief met elkaar in botsing kwamen. 
De gemeente voerde met onder 
meer brandweer, ambulancedienst 
en politie de richtlijnen en afspraken 
uit zoals die in rampscenario’s zijn 
vastgelegd. 
In werkelijkheid laten dergelijke in-

cidenten zich niet plannen. Maar 
voorbereidingen wel. Daarom is in 
november de Risicowijzer huis-aan-
huis verspreid, zodat precies te zien 
is wat er moet gebeuren als zich een 
incident of ramp voordoet en welke 
mogelijke risico’s er in de woon- en 
werkomgeving zijn. Papendrecht 
kreeg in de jaren negentig te maken 
met dreiging van hoog water, enkele 
jaren later met een wolk met chemi-
sche stoffen op het winkelcentrum 
en in 2008 met een fi kse brand in 
de tennishal. Kordaat optreden van 
betrokken partijen en burgers hield 
de schade beperkt, maar de gebeur-
tenissen onderstrepen het belang 
om op de hoogte te zijn van risico’s 
in de omgeving. Aan de verspreiding 
van de Risicowijzer was door de Vei-
ligheidsregio Zuid-Holland Zuid per 
gemeente een prijsvraag gekoppeld. 
Winnaar van de prijs werd de familie 
Tieleman uit Papendrecht. 
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Met de collega’s Boevée van Slie-
drecht en Huizer van Alblasserdam 
bekrachtigde burgemeester De Bruin 
in oktober met ondertekening van 
een intentieverklaring de brand-
weersamenwerking in Drechtsteden 

Noord. Door gezamenlijk optrekken 
en ondersteuning van de vrijwillige 
brandweer is beter in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen en zijn de or-
ganisaties minder kwetsbaar.

Buurtbemiddeling Papendrecht 
bestaat ruim twee jaar en heeft 
in die periode zijn nut bewezen. 
Het jaar stond 2008 vooral in 
het teken van werving van vrij-
willigers en bekendheid geven 
aan Buurtbemiddeling Papen-
drecht. In 2009 lag de nadruk 
op kwaliteitsverbetering. De 
resultaten illustreren dat hierin 
resultaat is geboekt: 65% pro-
cent van de confl icten werd tot 
tevredenheid van beide buren 
opgelost, tegen 33% een jaar 
eerder.

Net als in 2008 kwamen in 2009 
55 verzoeken om bemiddeling bin-
nen; soms rechtstreeks, vaak ook via 
Woningstichting Westwaard Wonen 
en de politie. Een professioneel be-
geleid team van tien gemotiveerde 
vrijwilligers ging met die verzoeken 
om bemiddeling aan de slag. Voor-
waarde daarbij is dat beide partijen 
bereid zijn aan bemiddeling mee te 
werken. Twee bemiddelaars voe-
ren gesprekken met beide partijen 
(meestal buren). Vervolgens gaan 
de buren in gesprek op een neutrale, 
zelfgekozen plek. Met hulp van de 

bemiddelaars wordt gezocht naar 
oplossingen waar beide partijen 
achter staan. Niet alle verzoeken uit 
2009 bleken geschikt voor bemid-
deling. Bijvoorbeeld wanneer één 
van beide partijen weigerde mee te 
werken. Soms ook moest een buurt-
bemiddelaar doorverwijzen naar an-
dere instanties. Ook gebeurt het dat 
buren na inschakeling van buurtbe-
middeling zélf aan de slag gaan en 
ruzies of ergernissen onderling uit-
praten en oplossen.

De Nationale Brandpreventieweken 
stonden in oktober in het teken van 
ontruimen. Onder meer de kinder-
dagverblijven Kinderkasteel, Ben-
jamin, De Basisbende, Frank en Vrij, 
Mensenkinderen, BSO de Wielen, het 
Willem de Zwijger College en basis-
scholen Anne Frank en Beatrix oe-
fenden met ontruimen. Bedrijven en 
instellingen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de brandveiligheid van hun or-
ganisatie en leggen in ontruimings-
plannen onder meer informatie vast 
over het aantal medewerkers, het 
alarmnummer van de brandweer, de 

plattegrond met daarop vluchtwegen 
en de taakverdeling binnen het coör-
dinatieteam.
Bij de ontruimingsoefening op de 
Koningin Beatrixschool (op 6 oktober 
2009) hadden binnen drie minuten 
alle leerlingen de school verlaten en 
stonden zij op het verzamelpunt op 
het handbalveld. Niet alleen was de 
brandweer van Papendrecht bij deze 
brandoefening aanwezig, ook de 
brandwondenstichting was er. Het 
Jeugdjournaal maakte televisieopna-
men.

Veiligheid is ook een gevoel. Hierbij speelt vertrouwen een grote rol. 
Bijvoorbeeld doordat de politie snel ter plekke is als er iets aan de 
hand is. Cijfers laten zien dat het wel goed zit met de veiligheid. Toch 
kan het altijd beter. 

“Papendrechters mogen erop ver-
trouwen dat we in redelijkheid stre-
ven naar maximale veiligheid”, al-
dus burgemeester De Bruin. Cijfers 
onderbouwen dat het steeds beter 
gaat. Zo waren er in 2006 nog 148 
geweldsdelicten, in 2009 is dat zo 
goed als gehalveerd (77). Overlast 
door jeugd, een regelmatig terug-
kerend onderwerp in het jaarverslag, 
laat een dalende trend zien: -17% 
(406 in 2006; 340 in 2009). Wel nam 

deze iets toe ten opzichte van 2008 
(+ 7,5%). “Veiligheid is iets wat je 
alleen gezamenlijk als samenleving 
kunt bereiken”, stelt burgemeester 
De Bruin: “Het stemt me tevreden dat 
het gevoel van verantwoordelijkheid 
zich verspreidt. Ik denk hierbij aan 
buurtbemiddeling en buurtpreventie. 
Ogen en oren in de buurt hebben we 
nodig, naast handhavingsambtena-
ren en politie.”

Een trots lid van de familie Tieleman neemt het noodpakket in ontvangst.



DIENSTVERLENING

Beter bereikbaar met 14078
Sinds 2009 is de gemeente Pa-
pendrecht bereikbaar via het 
nieuwe telefoonnummer 14078. 
Doel is om de bereikbaarheid 
voor burgers te verbeteren. 

Achter de schermen vinden 
doorlopend verbeteringen-
plaats  in de dienstverle-
ning aan burgers, bedrijven 
en instellingen plaats. Zo 
kunnen - in het kader van het 
landelijke project Antwoord© - 
burgers steeds meer vragen 
aan de overheid voorleggen 
via het gemeentelijke loket of 
digitaal aan de gemeente. Uiter-
lijk in 2015 moeten gemeenten 
het aanspreekpunt zijn voor alle 
overheidsdiensten: wie een vraag 
heeft, hoeft niet meer langs ver-
schillende overheden, maar kan de 
vraag direct bij de gemeente stellen. 
Deze zorgt vervolgens voor tijdige 
en volledige beantwoording. Van dit 
proces werd met bereikbaarheid van 

de gemeente Papendrecht via het 
nieuwe telefoonnummer 14078 een 
van de eerste resultaten zichtbaar. 
Inmiddels is met een 

nieuw digitaal loket een nieuwe stap 
gezet. Dit loket biedt 24 uur per dag, 
7 dagen per week toegang tot infor-
matie, maakt het mogelijk veel zaken 
direct te regelen, zoals vergunning-
aanvragen, en vragen te stellen. Bur-
gemeester De Bruin: “We kiezen er 
in Papendrecht voor zoveel mogelijk 
kanalen beschikbaar te stellen voor 
die uitwisseling van vragen en ant-
woorden. Contacten kunnen lopen 
via internet, schriftelijk, telefonisch, 
per mail en natuurlijk persoonlijk. In 
alle gevallen staan kwaliteit, zorg-
vuldigheid, duidelijke, begrijpe-
lijke antwoorden en vindbaarheid 
centraal. Zo zorgen we voor een 
basis van tweerichtingsverkeer 
met de samenleving waarmee 
we onze dienstverlening door-
lopend kunnen verbeteren en 
passende antwoorden geven 
op vragen en opdrachten die 
ons worden voorgelegd.”
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Keuzevrijheid in 
dienstverlening 

Ervaren ondernemers 
helpen collega’s op weg

Klachten nemen toe

Bezoekers publieksbalie

Papendrechters vinden keuze-
vrijheid bij het aanvragen van 
diensten en producten bij de 
gemeente belangrijk, zowel wat 
betreft het tijdstip als de wijze 
waarop aanvragen kunnen wor-
den ingediend. Daarnaast hecht 
een groot deel aan persoonlijke 
dienstverlening en aan snelle 
procedures om aanvragen in te 
dienen.  

Dat komt naar voren uit een en-
quête van het Onderzoekcentrum 
Drechtsteden (OCD) in 2009. De ge-
meente Papendrecht heeft het OCD 

gevraagd regelmatig de mening van 
inwoners te vragen over actuele on-
derwerpen. In deze eerste enquête 
werd gevraagd naar belangrijke 
factoren in gemeentelijke dienstver-
lening en de wijze waarop Papen-
drechters de gemeente het liefst be-
naderen voor diensten en producten. 
Wat dat laatste betreft gaan de 
meeste inwoners bij voorkeur naar 
het gemeentehuis voor aangifte 
van geboorte, huwelijk, overlijden 
en echtscheiding en voor aanvra-
gen en verlengen van paspoorten en 
rijbewijzen. Voor overige producten 
en diensten krijgen de gemeente-

lijke website en e-mail de voorkeur. 
Telefoon en post zijn veel minder 
populair. Inwoners ouder dan 64 
jaar en laagopgeleiden geven bedui-
dend minder vaak dan gemiddeld de 
voorkeur aan digitale mogelijkheden.
‘Extra informatie en producten op de 
website’ en ‘betere telefonische be-
reikbaarheid’ scoren geen hoge posi-
tie in de overzichten met prioriteiten. 
Dat geldt wel voor ‘ruimere ope-
ningstijden van het gemeentehuis’, 
‘persoonlijk contact’ en – in mindere 
mate – voor ‘begrijpelijke uitleg’. 

Ervaren ondernemers reikten in 
2009 jonge collega’s de hand met 
kennis en ervaring op het gebied  
van marketing & verkoop, business 
planning en ontwikkeling, organi-
satie en management en automati-
sering. Speciaal voor starters kwam 
de gemeente Papendrecht met de 

Kamer van Koophandel Rotterdam 
met het Mentorproject Papendrecht. 
Mentoren begeleiden maximaal één 
jaar en proberen in die periode op 
basis van kennis en ervaring van 
toegevoegde waarde te zijn. 

Het aan aantal klachten van on-
behoorlijk gedrag van een be-
stuurder of ambtenaar nam in 
2009 toe. 

Kwam er de afgelopen drie jaar 
telkens maar één klacht binnen. In 
2009 waren dat er zeven. Voor een 

deel komt dit omdat er een ruimere 
interpretatie is van het begrip klacht. 
Dit is in lijn met het standpunt van 
de Nationale Ombudsman. Van de 7 
klachten konden er twee niet tijdig 
worden afgehandeld. Dat moet in 
2010 beter en weer in lijn komen met 
de afgelopen jaren. 

Meer meldingen bij meldpunt

2005 2006 2007 2008 2009

Aantal klachten 6 1 1 1 7

Gegrond 2 0 0 2

Ongegrond 4 0 0

Deels gegrond 2 1 1 1

Voorgelegd aan 
Nationale Ombudsman

2 0 0 3 2

Nog geen besluit 2

Aantal klachten dat 
tijdig is afgehandeld

6 1 1 2

kwartalen 
2009

Burgerza-
ken

WMO-loket Bouwen en 
Wonen 

totaal

1 7164 271 58 7493

2 7428 261 42 7731

3 6555 226 44 6825

4 5640 240 40 5920

Totaal 26787 998 184 27969

Doel is om de bereikbaarheid 
voor burgers te verbeteren. 

kunnen - in het kader van het 
landelijke project Antwoord© - 
burgers steeds meer vragen 
aan de overheid voorleggen 
via het gemeentelijke loket of 
digitaal aan de gemeente. Uiter-
lijk in 2015 moeten gemeenten 
het aanspreekpunt zijn voor alle 
overheidsdiensten: wie een vraag 
heeft, hoeft niet meer langs ver-
schillende overheden, maar kan de 
vraag direct bij de gemeente stellen. 
Deze zorgt vervolgens voor tijdige 
en volledige beantwoording. Van dit 
proces werd met bereikbaarheid van 

Inmiddels is met een Inmiddels is met een matie, maakt het mogelijk veel zaken 
direct te regelen, zoals vergunning-
aanvragen, en vragen te stellen. Bur-
gemeester De Bruin: “We kiezen er 
in Papendrecht voor zoveel mogelijk 
kanalen beschikbaar te stellen voor 
die uitwisseling van vragen en ant-
woorden. Contacten kunnen lopen 
via internet, schriftelijk, telefonisch, 
per mail en natuurlijk persoonlijk. In 
alle gevallen staan kwaliteit, zorg-
vuldigheid, duidelijke, begrijpe-
lijke antwoorden en vindbaarheid lijke antwoorden en vindbaarheid 
centraal. Zo zorgen we voor een centraal. Zo zorgen we voor een 
basis van tweerichtingsverkeer 
met de samenleving waarmee 
we onze dienstverlening door-
lopend kunnen verbeteren en 
passende antwoorden geven 
op vragen en opdrachten die 

Het aantal meldingen nam in 
2009 met 350 toe tot 2915. 
Ondanks dat bleef de afhande-
ling van de meldingen zo goed 
als gelijk, zij het onder de norm. 
Het werkelijke percentage ligt 
echter hoger.

De voorschriften voor meldingen 
leggen op dat 80% van de mel-
dingen binnen de behandelingstijd 
wordt uitgevoerd. Uit een analyse 
blijkt echter dat de meldlijn werkt 
als een soort actielijst van zaken die 
nog te doen zijn. Dit resulteert in een 
schijnbaar langere afhandelingster-
mijn. Uitgangspunt moet zijn dat 
een melding is afgehandeld op het 
moment dat de melder antwoord 
krijgt op een gestelde vraag. 
De meeste meldingen komen uit 
Westpolder-‘t Eiland, de minste uit 
Oostpolder-De Kooy. Meer dan de 

helft van de meldingen gaat over 
wegen, groen en openbare verlich-
ting.  Het aantal meldingen van 

overlast nam in 2009 met 13% af. 
Jeugd, geluid en graffi ti laten een 
forse daling zien.

Afhandeling meldingen blijft vrijwel gelijk

Verlagen regeldruk
De gemeente Papendrecht be-
reidt zich voor op invoering van 
de Wabo die het burgers, bedrij-
ven en instellingen gemakkelij-
ker maakt vergunningen aan te 
vragen.  

De Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) geldt waar-
schijnlijk in 2010 of begin 2011 in 

Papendrecht. Deze wet bundelt de 
omgevingsvergunning en vergun-
ningen op VROM-gebied, zoals 
wonen, bouwen, ruimte en milieu, 
maar ook monumenten, natuur-
bescherming, fl ora, fauna en water. 
Dit betekent een vereenvoudiging 
en versnelling van procedures voor 
burgers, organisaties en bedrijven. 

In 2009 vond in tegenstel-
ling tot voorafgaande jaren 
geen onderzoek plaats naar de 
klanttevredenheid van bezoe-
kers van de publieksbalie.
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Sportcentrum

Participatie niet alleen voor ouderen

Bij de plannen voor een sportcen-
trum in Papendrecht kregen sport-
verenigingen, scholen, omwonen-
den en overige geïnteresseerden 
tijdens een meespraaktraject ge-
legenheid ideeën in te brengen en 
hun mening te geven. Daarnaast 
zorgde een breed samengestelde 
klankbordgroep voor waardevolle 
bijdragen en stevig draagvlak. Alle 
wensen, behoeften en ideeën wer-
den gebundeld en in 2009 uitge-
werkt. Na een positief advies van de 
Sportadviesraad en de commissie 
Samenleving besloot de gemeente-

raad in februari 2010 tot realisering 
van een splinternieuw sportcomplex 
met een zwembad met binnen- en 
buitenbaden, ligweide en een mul-
tifunctionele sporthal aan de Lange 
Tiendweg. In maart 2010 begonnen 
de voorbereidende werkzaamheden 
in de omgeving. In de tweede helft 
van 2010 start de bouw van het 
hotel/congrescentrum. Aansluitend 
(naar verwachting begin 2012) volgt 
de bouw van het sportcentrum. Na 
oplevering van het nieuwe sportcen-
trum is woningbouw in de omgeving 
aan de beurt. 

Was mee- en samenspraak tien 
jaar geleden nog een trend, nu 
is het ‘gewoon’ en verankerd in 
de werkwijze van de gemeente. 
Burgers en organisaties bren-
gen wensen én kennis in bij het 
opstellen  van plannen. Dat ge-
beurde in 2009 onder meer bij 
de totstandkoming van de struc-
tuurvisie Papendrecht 2020, park 
Noordhoekse Wiel, het Oostpol-
derpark en een multifunctionele 
sporthal. 

Is en blijft Papendrecht landelijk ge-
bied? Of hoort het met zijn stedelijke 
karakter bij de Randstad? Moet Pa-
pendrecht een woongemeente blij-
ven of is het belangrijker om meer 
bedrijven aan te trekken? Om in te 
spelen op dergelijke vraagstukken 
op ruimtelijk, sociaal en economisch 
gebied, betrekt de gemeente zoveel 
mogelijk partijen betrokken bij het 
ontwikkelen van een visie. Burgers 
leverden naast experts en gemeen-
te hieraan een bijdrage. Dit leidde 

medio 2009 tot vaststelling van de 
structuurvisie door de gemeente-
raad. 

Papendrecht 2020: 
venster naar de toekomst 

“De structuurvisie bepaalt de rich-
ting waarin Papendrecht zich in 
de toekomst ontwikkelt”, stelt bur-
gemeester De Bruin. “Papendrecht 
wil een gemeente zijn waarin het 
voor iedereen goed wonen, leven 
en werken is. Nu en in de toekomst. 
De gemeente wil wat afbreuk doet 
aan Papendrecht voorkomen en wat 
versterkt juist ondersteunen en sti-
muleren. Soms kan de gemeente dat 
zelf als initiatiefnemer, voor andere 
ontwikkelingen zijn we ook afhanke-
lijk van initiatieven van derden, zoals 
ondernemers, woningcorporaties, 
instellingen en burgers.”

Noordhoekse Wiel
Na gedegen voorbereiding waarin 
vele omwonenden, gebruikers en 
andere geïnteresseerden met me-

ningen en ideeën bijdragen lever-
den, startte de opknapbeurt van 
park Noordhoekse Wiel eind 2008. 
De werkzaamheden werden voor de 
zomer van 2009 afgerond. Het park 
bestaat nu uit een natuurlijk gebied 
met elementen van het Alblasser-
waardse landschap, een cultuur-
historische zone met het wiel en de 
weidemolen en een recreatief deel 
met een boerderij, ruimte om te 
sporten, de hond uit te laten en te 
spelen. 

Oostpolderpark
Ook voor de vernieuwing van het 
Oostpolderpark vanaf februari 2010 
is volop gebruik gemaakt van in-
breng vanuit de samenleving. Het 
multifunctionele park biedt na af-
ronding van de werkzaamheden 
plaats aan sportvelden, een hard-
loopparcours, een ruiterpad, fi tness-
veld, familieveld, een vijverpartij an-
nex ijsbaan, vleermuizen, orchideeën 
en aan uitrenweiden voor honden.  

Participatie is niet alleen voor 
volwassenen. Het programma-
ministerie voor Jeugd en Gezin 
streeft ernaar dat in 2011 elke 
gemeente een vorm jeugdpar-
ticipatie kent. Het ministerie 
startte in 2009 met een verken-
ning naar het aantal gemeenten 
dat hier gebruik van maakt. 

Kenners zijn het er over eens dat par-
ticipatie van jeugd niet alleen nuttig 

is bij het formuleren van jeugdbeleid, 
maar ook de persoonlijke ontwikke-
ling van jongeren ten goede komt. 
Bovendien blijkt participatie veel 
vaker te leiden tot actieve deelname 
aan activiteiten en organisaties. 
Stichting Alexander en het Verwey-
Jonker Instituut ontwikkelden het 
instrument Be Involved, dat de 
kwaliteit van jeugdparticipatie in 
gemeenten meet. Deze kwam in het 
najaar van 2009 beschikbaar. Het in-

stituut trekt het begrip participatie 
voor jeugd breed: van meediscussi-
eren tot het meedenken over beleid. 
De gemeente Papendrecht neemt 
dit serieus. Zo was de gemeente de 
eerste in Nederland met een apart 
jaarverslag voor de jeugd, gekoppeld 
aan een jeugddebat. Ook vraagt de 
gemeente bij projecten en beleid in-
put van jeugd. 

Lees meer hierover 
in het jeugd jaarverslag.

Tweerichtingsverkeer: 
samenspreken over samenleving 

Vertrouwen tussen burger en bestuur wordt bepaald door vele factoren. Burgers actiever betrekken bij ontwikkeling van beleid en projecten is daarbij een hele belangrijke. 

“Ik vind het kwalijk dat inspraak in 
de vergaderingen van vakcommis-
sies zich sinds enkele jaren beperkt 
tot onderwerpen die op de agenda 
staan”, stelt Margré van Wijngaar-
den die de afgelopen decennia 
menigmaal gebruik maakte van 
de inspraakmogelijkheden tijdens 
commissievergaderingen. “Dat be-
tekent namelijk dat je niet zomaar 
onderwerpen onder de aandacht 
kunt brengen die voor ons, de sa-
menleving, op dat moment belang-
rijk zijn. Denk aan verkeerssitua-
ties, welstandsbeleid en de status 
van beeldbepalende panden, maar 
het kan natuurlijk over van alles 
gaan. Je kunt nu naar het Platform 
Maatschappelijke Verkenning, waar 
wordt bepaald of het onderwerp 
wordt doorgeleid naar een vakcom-
missie; een omweg waarmee veel 
tijd verloren gaat. Ik betreur al jaren 
dat de gemeente niet genoeg ge-
bruik maakt van de kennis van bur-

gers en organisaties. Soms vinden 
overheden het lastig daar mee om 
te gaan. Bij inspraak en meespraak 
moet duidelijker zijn wat de invloed 
er van kan zijn. Als alles al dichtge-
timmerd is, is het zinloos. Ik ben er 
van overtuigd dat met de bijdragen, 
inzet, vakkennis en ervaring met 
lokale situaties van Papendrechters 
veel geld is te besparen.”

“Samenwerking gemeente en 
samenleving bespaart geld”
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Bijzondere publicatie: 
‘De heerlijkheid Papendrecht’

In 2007 kocht de gemeente het 
handvest van Papendrecht, een bun-
deling van documenten uit 1563 die 
de geschiedenis van Papendrecht 
nieuwe dimensies geeft. Het hand-
vest vertelt onder meer over identi-
teit, regels, boetes en ambtsdragers. 
Deel 1 van de nieuwe reeks met de 
titel ‘Van heerlijkheid tot heden’ ver-
scheen in mei 2009. Het geeft een 
beeld van het vroege Papendrecht 
en het leven in de heerlijkheid. Voor 
de komende jaren staan nieuwe uit-
gaven gepland met verdere uitwer-
king van onderwerpen uit het hand-
vest. Het handvest zelf is te zien In 
de hal van het gemeentehuis.  

Van heerlijkheid tot hedenVan heerlijkheid tot heden 1

De heerlijkheid
Papendrecht
H.W.G. van Blokland-Visser
Marcel Sluijter

Over de auteurs
Historica H.W.G. van Blokland-Visser (1943 Papendrecht) stamt uit de 

Papendrechtse aannemersfamilie Visser en publiceert al dertig jaar historische 

artikelen over vooral lokale en regionale geschiedenis, zoals over driehonderd jaar 

familie Visser, scheepvaart en scheepsbouw, dijkdoorbraken, riviervisserij, cros-

sings door de Biesbosch in 1944 en 1945, Joodse bewoners in de Drechtstreek, 

140 jaar watertorens, drinkwatermakers Visser en Smit en natuurlijk over de 

geschiedenis van Papendrecht.

Marcel Sluijter (1969 Papendrecht) is historicus en verzorgt als freelancer jour-

nalistieke teksten en tekstproducties voor uiteenlopende bladen en organisaties. 

Tijdens zijn studie richtte hij zich op onderwerpen als gilden, regenten, media 

en cultuurgeschiedenis. Publicaties van zijn hand zijn onder meer het boek 

Papendrecht 1975 – 2000 en in de reeks Verhalen van Dordrecht het deel over 

de Dordtse hofjes. Naast tekstwerk houdt Sluijter zich bezig met muziek, sport 

en reizen. 

In 2007 kocht de gemeente het handvest van Papendrecht, een bundeling 

van documenten uit 1563 die de geschiedenis van Papendrecht nieuwe 

dimensies geeft. In moerasachtig gebied leek het water vaak te winnen, 

verschillende heren van Papendrecht staken dan ook de spade in de dijk 

om afstand te doen van hun rechten en bezittingen. Maar de bevolking 

zette stug door en deed uiteindelijk een moerasdelta uitgroeien tot een 

mooi en welvarend gebied. Het handvest van Papendrecht vertelt onder 

meer over identiteit, regels, boetes en ambtsdragers.

In deze eerste uitgave schetsen de auteurs een beeld van het vroege 

Papendrecht en het leven in de heerlijkheid. Voor de komende jaren zijn 

enkele nieuwe uitgaven gepland, waarin onderwerpen uit het handvest 

nader worden beschouwd.

Dit boekje wordt 

uitgegeven door 

De Stroombaan in 

opdracht van de 

gemeente Papendrecht. 

Het is de eerste uitgave 

in een reeks

‘Van heerlijkheid 

tot heden’

ISBN/EAN: 
978-90-76496-41-2

De Stroombaan
uitgeverij

Brandpunt aandacht op 
brieven van burgers
Brieven beantwoorden aan 
burgers moet sneller. Wettelijk 
geldt een termijn van acht we-
ken, maar de gemeente vindt 
dat veel vragen een sneller ant-
woord verdienen. De voortdu-
rende aandacht voor dit onder-
werp begint zijn vruchten af te 
werpen, zo blijkt uit de cijfers 
van 2009.

“Er dient met voorrang te worden ge-
werkt aan brieven van burgers om er 
voor te zorgen dat iedereen binnen 
een redelijke termijn fatsoenlijk en 
adequaat antwoord krijgt. Hier ligt 
een stevige opdracht voor de lokale 
en regionale organisatie”, stelde de 
burgemeester in het burgerjaar-
verslag van 2008. De voortdurende 
aandacht hiervoor begint resultaten 
op te leveren. Zo heeft de raad dit 
signaal opgepakt en verwerkt tot 
een opdracht aan het college. Vanaf 
de tweede helft van 2009 stuurt de 
gemeentelijke organisatie strakker 
op het voorkomen van overschrij-
ding van de wettelijke termijn van 

acht weken. Was dat voor de peilda-
tum (1 september) nog het geval bij 
vijftien op de tweehonderd brieven, 
hierna is dat nog maar het geval 
bij één op de tweehonderd brieven. 
Ook kreeg het beter informeren van 
de burger over de afhandeling meer 
aandacht. Wanneer dit langer dan 
zes weken wordt, krijgen burgers 
daarvan een bericht. Ook krijgen 
ze te horen wanneer ze naar alle 

waarschijnlijkheid wél een antwoord 
kunnen verwachten. De Bruin: “Wat 
mij tevreden stelt is dat we erin sla-
gen inmiddels bijna negen op de 
tien brieven sneller dan de wettelijke 
termijn, namelijk in vier weken, te 
beantwoorden. Die progressie moe-
ten we zien vast te houden in 2010. 
Want als je het over vertrouwen 
hebt, dan hoort elke brief correct en 
tijdig te worden afgehandeld.”

Betrekken van burgers bij projecten is belangrijk, het adequaat afhandelen van burgerbrieven is dat 
evenzo, maar ook het goed informeren behoort tot de kerntaken van de gemeente. Papendrecht gebruikt 
daarvoor een breed scala aan communicatiemiddelen. 

Communicatie 
goed geregeld?

Papendrecht 
drempelvrij

Ga als gemeente actief in dis-
cussie met burgers over rollen 
en verantwoordelijkheden van 
burgers en gemeente in inter-
actieve communicatieprocessen. 
Dat is een van de aanbevelin-
gen die de rekenkamercommis-
sie van de gemeente Papen-
drecht doet na onderzoek van 
het communicatiebeleid van de 
gemeente. 

Doel van de rekenkamercommis-
sie was inzicht te krijgen in ef-
fectiviteit van de gemeente om te 
communiceren met burgers en de 
samenleving. In onderzoeksrapport 
‘Communicatie goed geregeld?’ (ge-
publiceerd in januari 2010) beveelt 

de commissie aan beleid uit te wer-
ken om tot interactieve (beleids)
communicatie te komen. Dit gaat 
een stap verder dan meespreken. Bij 
interactieve beleidscommunicatie 
maken burgers samen met de ge-
meente beleid. Om hiertoe te komen 
vindt de commissie dat de mindset 
van de gemeentelijke organisatie 
op dit punt sterker moet worden. 
Daarnaast meent de commissie 
dat de gemeente ervaringen met 
communicatieactiviteiten structu-
reel moet evalueren. Op deze wijze 
krijgt de gemeentelijke communi-
catie meer effect. Burgemeester en 
wethouders nemen de conclusies 
en aanbevelingen grotendeels over 
en verwerken die in beleid. 

De website van Papendrecht is 
drempelvrij. Dit is sinds 2009 
zichtbaar door het speciale 
waarmerk (groene button 
met mannetje). 

Een drempelvrije 
website is beter 
toegankelijk 
voor senioren 
en mensen 
met een be-
perking. Ook 
werkt deze 
dan onder de 
meeste gangbare 
browsers; pagina’s 
laden sneller en zijn ook 
beter bereikbaar bij zware belasting 
(bijvoorbeeld in geval van een crisis). 
Er zijn verschillende niveaus voor 
de mate waarin de website drem-
pelvrij is. Zo voldoet bijvoorbeeld 
een website met een oranje but-

ton aan 12 richtlijnen uit de norm 
voor drempelvrije websites (http://
www.drempelvrij.nl/waarmerk). Het 

groene logo dat de website van 
de gemeente Papendrecht 

voert betekent dat deze 
voldoet aan 16 van de 

richtlijnen. In 2006 
besloot de minis-
terraad dat alle 
websites van de 
overheid uiterlijk 
in 2010 voor ie-

dereen toegankelijk 
moeten zijn.

De gemeentelijke 
communicatie gewogen

beantwoording 2009 totaal (%) voor 01-09-09 (%) vanaf 01-09-09 (%) streefcijfers 2010 (%)

korter dan 4 weken 71,5 65 86,5 90

tussen 4 en 6 weken 17,5 21 10,5

tussen 7 en 8 weken 5 6,5 2

langer dan 8 weken 6 7,5 0,5 < 1 

communicatiemiddel  frequentie opmerkingen

doelstelling gerealiseerd

website continue aanpas-
sing

ja

website burgemeester drie maal wekelijks 
aanvulling

ja 142 weblogs

gemeentenieuwspagina 52 52 opgenomen in Papendrechts Nieuwsblad

persberichten minimaal 200 240

jaarverslagen 3 3 algemeen jaarverslag, burgerjaarverslag en kidsjaarver-
slag

begrotingskrant 1 1

gemeentegids 1 1

bijzondere uitgaven 2 2 ‘De heerlijkheid Papendrecht’ en toeristische brochure 
(drietalig) met onder meer wandelroutes

informatieavonden afweging per 
onderwerp

>10 Enkele voorbeelden:
Inrichting buitengebied rondom nieuwbouw kinderdag-
verblijf Wasko Staringlaan (7 april 2009).

inrichting landschapsplan Tiendzone in de wijk Oostpol-
der (19 mei 2009)

reconstructie Sleedoornhof en omgeving (26 mei 2009)

herinrichting Oostpolderpark (30 juni 2009)

aanleg kluifrotonde Burgemeester Keijzerweg / N3 (4 
november 2009)

met mannetje). 

meeste gangbare 
browsers; pagina’s 

de gemeente Papendrecht 
voert betekent dat deze 

voldoet aan 16 van de 

DE BURGEMEESTER EN PAPENDRECHT
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JANUARI 
02: Nieuwjaarsbijeenkomst voor de samenleving
07: Bijeenkomst Visie op 2009 van Rabobank Rotter-

dam e/o
08: Naturalisatieceremonie voor twee personen
08: Toespraak en uitreiking van diploma’s nieuwjaars-

bijeenkomst van de vrijwillige brandweer
09: Opening nieuwe vestiging van de ABN AMRO BANK
10: Jaarlijks nieuwjaarsconcert van muziekvereniging 

Excelsior
14: Nieuwjaarsreceptie regio Zuid-Holland Zuid
21: Nieuwjaarsbijeenkomst Drechtsteden 
 Prijsuitreiking sportvrouw, sportman en sportploeg 

van het jaar 2008 tijdens het Sportgala
26:  Bezoek aan de heer C. Verschoor voor zijn honderd-

ste verjaardag 
30: Bedrijfsbezoek Silvo
30: Jaarlijks burgemeestersdiner bij Commissaris van de 

Koningin J. Franssen

Deze maand waren vier echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk. FEBRUARI 

05: Jaarlijkse snertbijeenkomst van de ondernemers-
club van PKC/Lukassen Boer

07: Openen en toespreken deelnemers van Health City 
aan de spinningmarathon bij de actie ‘Sporten voor 
Sophia’

09: Bezoek aan echtpaar Van der Wal-Van Huuksloot 
vanwege hun 60-jarig huwelijk

18: Naturalisatieceremonie voor drie personen
20: Prijsuitreiking bij de wedstrijd ‘Structuurvisie Pa-

pendrecht 2020’
25: De 250-ste bezoeker van het zorghotel van de 

Waalburcht welkom geheten
26: Eerste exemplaar van de gemeentegids uitgereikt 

aan de werkgroep Handtvest

Deze maand waren vier echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

MAART
02: Bezoek aan echtpaar Pieterson-De Wit vanwege 

hun 60-jarig huwelijk 
05: Bezoek aan echtpaar Westerveld-Meijvogel van-

wege hun 60-jarig huwelijk 
06: Galafeest van de Chinese Vereniging Wencheng 

Nederland
09: Opening van het Veiligheidshuis door mr. Hirsch 

Ballin bijgewoond
12: Ondertekening convenant Keurmerk Veilig Onder-

nemen (KVO) voor winkelgebied De Meent, samen 
met de ondernemersvereniging De Meent, politie 
Zuid-Holland Zuid, De Meent Retail Investments 
Management BV en Hoofdbedrijfsschap Detailhan-
del

15: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 
60-jarig huwelijk

17: Bezoek aan Stork Fokker voor een rondleiding aan 
de nieuwe badenlijn

 Ontmoeting met de politiek onder leiding van Wou-
ke van Scherrenburg

19: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 
60-jarig huwelijk 

20: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 
60-jarig huwelijk

25: Naturalisatieceremonie voor zeven personen
29: Offi ciële Eucharistieviering eenwording RK paro-

chies Sliedrecht, Alblasserdam en Papendrecht
31: Werkbezoek aan de wijk Kraaihoek/Middenpolder 

met het voltallige college

Deze maand waren zeven echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

APRIL
04: Bezoek aan uitvoering van de Matthäus Passion
06: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

60-jarig huwelijk
07: Bijeenkomst met het Maatschappelijk Middenveld
08: Bezoek aan tentoonstelling ‘200 jaar Prix de Rome’
09: Trekking verricht van het winnende lotnummer 

(aangeboden door aannemingsbedrijf J.A. de Heer 
tijdens de Regionale Businessdagen Drechtsteden)

11: Overhandiging cheque opbrengst van de spinning-
marathon aan stichting Kika

12: Bevestigingsdienst van ds. J.C. van Trigt
23: Ontmoetingsmorgen met alle voorgangers van Pa-

pendrechtse kerken
23: Overdracht oorlogsmonument door leerlingen van 

groep 8 van de Prins Constantijnschool aan leer-
lingen van groep 7 van openbare basisschool Anne 
Frank

29: Tien inwoners ontvingen namens Hare Majesteit 
een Koninklijke Onderscheiding (zie kadertjes)

30: Verschillende activiteiten op Koninginnedag, zoals 
de aubade en de jaarlijkse ontvangst van alle gede-
coreerden

Deze maand waren acht echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en  bloemstuk.

MEI
04: Bezoek aan echtpaar Groeneweg - Van ‘t Hof van-

wege hun 60-jarig huwelijk
04: Nationale Dodenherdenking
07: Afscheidsreceptie van de heer De Koning van Gebr. 

De Koning B.V.
09: Startschot van de 27-ste nationale Lenteloop van 

atletiekvereniging Passaat
11: Naturalisatieceremonie voor drie personen
20: Ondertekening koop-/aannemingsovereenkomst Lidl 

Overtoom-Papendrecht
20: Jeugddebat rond verschijning van het jeugdburger-

jaarverslag
23: Opening van de Special Olympics Regionale Spelen 

(georganiseerd door Mee en Tandem Support, on-
dersteund door de stichtingen Papendrecht 900 en 
Betaalpenning)

25: Ontvangst van handtekeningen, verzameld door kin-
deren van speeltuinvereniging Wip Wap voor nieuwe 
speeltoestellen

28: Uitreiking eerste exemplaar boekje De heerlijkheid 
van Papendrecht aan mevrouw Schenk-Hoynck, een 
nazaat van de vroegere heren van Papendrecht, en 
de heer Ouweneel, lid van de historische vereniging 
West-Alblasserwaard

Deze maand waren tien echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

JUNI
03: Uitreiking Awards voor de Maatschappelijke stages 

aan leerlingen van het Willem de Zwijger College 
(het Award-programma richt zich op mensen in de 
leeftijd van 14 tot en met 24 jaar en legt nadruk op 
ontwikkeling van sociaal leiderschap en individuele 
karaktervorming)

08: Offi ciële start campagne ‘Bloemen in Blomberg’
09: Opening evenement Music & Show on Tour (georga-

niseerd door de heer De Vlaming)
16: Bezoek aan echtpaar Van Dommelen-Van Eijk van-

wege hun 60-jarig huwelijk
16: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

60-jarig huwelijk
19: Opening businesspark Oosteind in Papendrecht

20: Bezoek aan de burenmiddag voor bewoners van ver-
pleeghuis de Wieken, de Pelsertfl at en omwonenden 
(georganiseerd door Buurtvereniging Westpolder, 
Westwaard Wonen, gemeente Papendrecht, Wijkal-
liantie en het lokale bedrijfsleven)

20: Toespraak en bijwonen van het ‘slopersbal’ van thea-
ter De Willem

22: Naturalisatieceremonie voor drie personen
25: Buitenopera King Arthur bijgewoond (georganiseerd 

door Staatsbosbeheer Relatiedag)
30: Golfdag bijgewoond (georganiseerd door Rabobank 

Drechtsteden - Midden Noord)

Deze maand waren tien echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

JULI
04: Eerste exemplaar nieuwe folder ‘Educatieve Heem-

tuin’ van de Natuur en Vogelwacht in ontvangst ge-
nomen

08: Samen met districtschef Willemsen van de Alblas-
serwaard/Vijfheerenlanden en mevrouw C.Libert-
Boogaard stilgestaan bij de 40.000-ste aanmelding 
van SMS-Alert

08: Naturalisatieceremonie voor zes personen
12: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

60-jarig huwelijk 
17: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

100-jarige inwoonster 
17: Zomerreces

Deze maand waren vijftien echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

AUGUSTUS
06: Bezoek aan echtpaar Lock-Koppelaar vanwege hun 

60-jarig huwelijk
14: Einde zomerreces
17: Opening Zomerpretdagen in jeugdcentrum Interval
20: Uitzwaaien deelnemers aan de fi etstocht naar part-

nerstad Blomberg in het kader van ‘Nelke küsst Tulpe’
26: Netwerkborrel van het Ministerie van VROM/WWI
27: Ingebruikstelling korenmolen De Liefde en opening 

van het kantoor van de Stichting tot instandhouding 
van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlan-
den (SIMAV)

Deze maand waren negen echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

SEPTEMBER
02: Twintigste editie Burgomasters golftoernooi
03: Jaarlijkse Levertraanparty (georganiseerd door 

Blauwhoed)
04: Onthulling nieuw logo van de Protestant Christelijke 

Basisschool de Oranje-Nassauschool
04: Ontvangst raads- en collegeleden voor de jaarlijkse 

burgemeestersborrel
06: Prijsuitreiking van de Papendrechtse Ruiterdagen
09: Jaarlijkse burgemeesterslezing bijgewoond (georga-

niseerd door Deloitte en Stichting Atrium)
10: Startschot bij de jaarlijkse toertocht van Ronald Ver-

keersopleidingen
10: Dienst van de Hersteld Hervormde Gemeente ‘Eben-

Haëzer’ bij de verbintenis van ds. K. Veldman
12: Startsein voor Open Monumentendag
12: Receptie vanwege het vijftigjarig bestaan van speel-

tuinvereniging De Zonnebloem
14: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

60-jarig huwelijk
16: Naturalisatieceremonie voor twee personen
18: Installatie van mw. drs. C.G.J. Breuer-Blekking als 

burgemeester van Werkendam bijgewoond
22: Werkbezoek aan de wijk Molenvliet/Wilgendonk met 

het voltallige college
25: Opening ABN/AMRO Drechtsteden tennistoernooi 

van tennisvereniging TOP 
29: Bijeenkomst met het Maatschappelijk Middenveld

In deze maand waren negen echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

OKTOBER
02: Bezoek aan partnerstad Blomberg in het kader van 

‘Nelke küsst Tulpe’
03: Blomberg
04: Blomberg 
08: Bezoek aan echtpaar Meertens-Hillenga vanwege 

hun 60-jarig huwelijk
09: Opening van de 24-uurs blaasmarathon van muziek-

vereniging Excelsior
14: Lunchbijeenkomst van de Nederlandse Maatschappij 

voor Nijverheid en Handel (NMNH)
14: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

60-jarig huwelijk
20: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 

60-jarig huwelijk
26: Bezoek aan echtpaar Kooistra-Van Heukelum van-

wege hun 65-jarig huwelijk
28: Naturalisatieceremonie voor zeven personen
30: Jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Dorpsbehoud 

Papendrecht
31: Offi ciële opening van het nieuwe pand van kinder-

dagverblijf Benjamin
 
Deze maand waren zeven echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en  bloemstuk.

NOVEMBER
01: Bezoek afscheidsreceptie eigenaar Grand Café Wil-

laerts
02: Buitengewone openbare raadsvergadering voor in-

stallatie van B. Blase als nieuwe burgemeester van 
Alblasserdam bijgewoond

03: Opening tweede bijeenkomst Senioren voor Papen-
drecht

05: Industriedag van Werkgevers Drechtsteden bijge-
woond

11: Afscheid van mw. L. Huizer als burgemeester van Al-
blasserdam bijgewoond

12: Persconferentie bij de presentatie van Stichting Eve-
nementen Papendrecht (STEP)

13: Bezoek aan mevrouw J. M. Dikkeboom-Kloosterman 
vanwege haar 100-ste verjaardag

14: Intocht Sint Nicolaas
18: Opening tentoonstelling Handtvest van Papendrecht
26: Voorlichtingsbijeenkomst/presentatie aan bewoners 

van het Merwehoofd ingeleid (georganiseerd door 
Stichting Beeldenpark Drechtoevers)

27: Bezoek aan de locatie waar jonge kinderen worden 
gevaccineerd tegen Mexicaanse griep

27: Jaardiner van de Burgemeesterskring Alblasser-
waard/Vijfheerenlanden

29: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 
60-jarig huwelijk

Deze maand waren drie echtparen vijftig jaar getrouwd. 
Zij ontvingen een felicitatiebrief en bloemstuk.

DECEMBER
07: Naturalisatieceremonie voor één persoon
08: Jaarlijkse informele bijeenkomst van het politieteam 

Papendrecht
09: Bezoek aan het Winterfeest van de Ondernemers-

vereniging Papendrecht (OVP) 
17: Muzikale avond in de Morgensterkerk bijgewoond 

(georganiseerd voor vrijwilligers van de gemeente)
18:   Bezoek aan de locatie waar jonge kinderen voor de 

tweede keer worden gevaccineerd tegen Mexicaanse 
griep 

18: Opening van het Lichtjesfeest (georganiseerd door 
de Elimkerk en de gemeente)

21: Bezoek aan echtpaar De Koning-Vink vanwege hun 
60-jarig huwelijk

21: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 
60-jarig huwelijk

22: Evaluatiebijeenkomst intocht Sint Nicolaas met Ta-
felronde 140

29: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij een 
60-jarig huwelijk

Deze maand waren twaalf echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij ontvingen een felicitatiebrief en  bloemstuk.

Mevrouw R. Ossewaarde-Schut - Lid in de Orde 
van Oranje Nassau 
Mevrouw Ossewaarde zet zich sinds 1972 in voor on-
derwijs, welzijn, mantelzorg en sport. Ze vervult sinds 
1980 een bestuursfunctie bij speeltuinvereniging De 
Zonnebloem, is (mede) verantwoordelijk voor de fi ets-
vierdaagse, hobbywerk, de knutselavond voor 5–12 
jarigen, het spellencircuit met Koninginnedag, de rom-
melmarkt, de wekelijkse spelletjesmiddag, de jaarlijkse 
kleutermiddag, organisatie van de bardiensten en het 
paas-, sinterklaas- en kerstfeest. Zij helpt sinds 1995 als 
mantelzorger mevrouw Lam. Daarnaast helpt ze sinds 
2007 één keer per week als hulpoma bij de kleutergroep 
van de Anne Frankschool bij diverse activiteiten. Van 
1995 tot 2005 zette mw. Ossewaarde zich in bij ver-
schillende activiteiten van PASSAAT Atletiekvereniging 
en van 1972 tot 1986 was ze actief op basisschool De 
Viermaster als leesmoeder, hulpmoeder bij handarbeid-
lessen, schoolreisjes en meerdaagse schoolkampen.

Mevrouw J.N. Laffeber-Eijkelenboom - Lid in de 
Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Laffeber zet zich sinds 1965 in voor sport, 
welzijn, onderwijs, kerkelijk leven en ouderen. Ze was 
onder meer van 1965 tot 1971 trainer bij de pupillen en 
aspiranten en inde de contributie bij Korfbalvereniging 
PKC. Daarnaast was ze betrokken bij het maandelijkse 
clubblad van zwemvereniging De Geul. Van 1985 tot 
1996 organiseerde mw. Laffeber de damesochtenden 
van tennisvereniging TOP, twaalf jaar lang was ze be-
trokken bij organisatie van de Lenteloop en tien jaar bij 
de RABO Clubkasrun van atletiekvereniging ARSV. Van 
1987 tot 1992 organiseerde ze de Jeugdzeskamp in Pa-
pendrecht en van 1989 tot 2009 was ze secretaris van 
de zwemcommissie van zwem- en waterpolovereniging 
MNC in Dordrecht. Daar geeft zij ook leiding aan vrij-
willigers bij alle zwemwedstrijden, maakt ze vanaf 1991 
deel uit van de organisatiecommissie van de Neder-
landse Kampioenschappen, onderhoudt ze contacten 
met de KNZB en de gemeente Dordrecht en was ze van 
1992 tot 2007 secretaris van de technische commissie. 
In 2007 benoemde het bestuur van MNC haar tot erelid.
Verder was mevrouw Laffeber van 1979 tot 1991 lid van 
de ouderraad van de Oranje Nassauschool, de Juliana-
school en de Bernhard Mavo, vrijwilliger bij de depen-
dance van de Kopschoof, Dienstencentrum Gerbrandy 
en sinds 1999 als vrijwilliger van de stichting Phila-
delphia betrokken bij beschermd wonen in De Twijg in 
Papendrecht.

W. J. Baars - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Baars zette zich sinds 1980 op vele manieren 
in voor bewoners van de Merwebolder in Sliedrecht 
en voor Probus (Professional and businessman). Op de 
Merwebolder droeg hij onder meer bij aan de dagbeste-
ding van cliënten, van 1991 tot 1999 was hij penning-
meester van de oudervereniging, van 1994 tot heden 
bestuurslid Stichting Bewonersgelden en van 1998 tot 
2004 droeg hij belangrijk bij aan realisering van een 
manege op het terrein van de Merwebolder. Sinds 2004 
bevordert hij als voorzitter van Probus de banden tus-
sen ex-ondernemers. 

P. van Beuzekom - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Beuzekom woont in Alblasserdam en is 
sinds 1983 lid van de vrijwillige politie, wijkteam Al-
blasserwaard van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid. 
Hij heeft zijn steentje bijgedragen op het gebied van de 
openbare orde en bestrijding van criminaliteit en wordt 
wekelijks ingezet, onder meer bij toezicht op koopavon-
den, alcohol- en verkeerscontroles, ondersteuning van 
de wijkteams en de buurtagenten, assistentieverlening 
bij evenementen en buurttoezicht.

C.P. van Dongen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Dongen is gedecoreerd vanwege zijn be-
stuurlijke activiteiten sinds 1975 op het gebied van 
sport, onderwijs en voor de Bond van Nederlandse Oor-
log en Dienstslachtoffers. Hij was onder meer van 1975 
tot 1984 leider en scheidsrechter, van 1975 tot 1989 
jeugdleider/commissielid bij voetbalvereniging Papen-
drecht en hij organiseerde de uitwisselingwedstrijden 
met Blomberg. Verder was hij contactpersoon bij de 
Bond van Nederlandse Oorlog en Dienstslachtoffers en 
bestuurslid van de afdeling Zuid-Holland Zuid van deze 
bond. Sinds 1984 is de heer Van Dongen vrijwilliger bij 
de Algemene Beroepenschool Dordrecht (A.B.S.D.), later 
scholengemeenschap Dordtwijck en vervolgens het 
Willem de Zwijgercollege. 

F. van Eijnatten - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Eijnaten is gedecoreerd vanwege zijn be-
stuurlijke activiteiten sinds 1978 op het gebied van de 
schaatssport. Hij was één van de oprichters en van 1979 
tot 1988 voorzitter van IJshockeyclub Dordrecht Lions 
en was daar actief in allerlei functies, zoals ledenadmi-
nistrateur, teambegeleider en coach. Verder was de heer 
Van Eijnatten van 1985 tot 1998 lid van het algemeen 
bestuur van de Sportraad Dordrecht, mede-oprichter en 
sinds 1985 bestuurslid/penningmeester van de Stich-
ting Schaats- en Activiteitencentrum Drechtsteden in 
Dordrecht. Deze stichting kwam - mede door zijn inzet 
– in 1985 tot stand na een herstart en zorgt voor de 
exploitatie van de Drechtstedenijshal. De heer Van Eij-
natten ontving in januari 2005 de Sportprijs van de Stad 
Dordrecht en is erelid van de ijshockeyclub.

J. van der Hoeven - Lid in de Orde van Oranje 
Nassau
De heer Van der Hoeven zet zich sinds 1970 in als eerste 
hulpverlener van het Rode Kruis afdeling Papendrecht 
bij vele evenementen. Het Rode Kruis is voor hem al 
jaren een soort tweede thuis. Mensen die eerste hulp 
nodig hebben kunnen aan de heer Van der Hoeven wor-
den overgelaten. Van pleisters plakken tot reanimatie 
starten, het is bij hem in vertrouwde handen.

W.J. Molinger - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Molinger zet zich sinds 1979 als lid van de vrij-
willige politie in voor openbare orde en veiligheid in de 
regio Zuid-Holland Zuid. Hij werd aangenomen bij het 
korps rijkspolitie, ging in 1983 naar de gemeentepolitie 
Papendrecht, werd in 1986 bevorderd tot hoofdagent 
van de gemeentepolitie en trad in 2004 in dienst van de 
regio Zuid-Holland Zuid.

M. Yilmaz - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Yilmaz is zeer actief voor de Turkse gemeen-
schap. Hij zette zich in 1982 en 1983 in als penning-
meester van de Turkse belangenvereniging Alblas-
serdam. Sinds 1995 coacht hij startende ondernemers 
en sinds 2002 is hij lid van de werkgroep economie en 
werk. Vanaf 2007 bekleedt hij het voorzitterschap van 
de ondernemersvereniging Oud-Krispijn in Dordrecht. 
Hij biedt onder meer taalkundige ondersteuning, stimu-
leert en ondersteunt startende ondernemers met onder 
meer adviezen en door hen gebruik te laten maken van 
zijn uitgebreide netwerk. Als lid namens de onderne-
mers van de werkgroep economie en werk stimuleert 
de heer Yilmaz werkgelegenheid en ondernemerschap 
in de wijk. 


