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Inspelen op signalen 
uit de samenleving



Voorwoord

Inspelen op signalen

Een populaire misvatting is dat communicatie hetzelfde is als praten. Communicerende mensen zijn 
dan mensen die met elkaar in gesprek zijn. Luisteren is echter net zo belangrijk bij het communiceren, 
misschien nog wel belangrijker. Voor een gemeentebestuur is dat niet anders. Om onze taak naar bewoners
toe zo goed mogelijk vorm te geven, moeten we regelmatig ons oor te luister leggen. Maar met luisteren
alleen zijn we er niet, inleven en vervolgens daarop inspelen, daar draait het om. 

In dit eerste burgerjaarverslag kunt u vaststellen dat we ons daarvoor zo goed mogelijk proberen in te zetten.
Luisteren doet de gemeente steeds meer, beter en in een vroeger stadium. Zo hou ik als burgemeester
wekelijks een spreekuur, leg ik werkbezoeken af, en woon ik allerlei activiteiten bij. Daarnaast zijn er 
wijkspreekuren, nemen bewoners deel aan adviescommissies en is er een klachtenregeling. In groeiende
mate gaat het er ook om niet achteraf naar u als bewoner te luisteren, maar u vanaf het eerste moment 
te consulteren over zaken die u aangaan.  Dat betekent overigens ook dat van u een actieve rol wordt 
verwacht. 

Zo is de gemeente steeds beter in staat signalen uit de samenleving op te pakken en daar vervolgens dan
ook wat mee te doen. Daarom geef ik dit jaarverslag de boodschap mee ‘inspelen op signalen uit de 
samenleving’. Op deze wijze ontstaat er een band tussen u en het gemeentebestuur die de kwaliteit van 
het wonen en werken in Papendrecht ten goede komt. En daar gaat het ons uiteindelijk allemaal om. 

C.J.M. (Kees) de Bruin,
Burgemeester van Papendrecht
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Inleiding

Voor u ligt het eerste burgerjaarverslag van de gemeente Papendrecht. Dit burgerjaarverslag is een goede
manier voor mij om aan u uit te leggen op welke manier ik mijn burgemeesterschap het afgelopen jaar heb
ingevuld. Als burgemeester heb ik namelijk verschillende functies: als zelfstandig bestuursorgaan ben ik
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en ik heb een zorgplicht voor inwoners. 
Daarnaast ben ik voorzitter van de gemeenteraad. Ik bewaak in die hoedanigheid het politiek-democrati-
sche proces. Ook zit ik de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders voor. Daarbij
houd ik de kwaliteit van de besluitvorming in het oog. Mijn aandacht en zorg gaan vooral uit naar de visie
voor de lange termijn. Wat betekenen de beslissingen die we nú nemen voor de toekomst?

Mijn inzet is erop gericht dat het met Papendrecht en de inwoners van Papendrecht nu en in de toekomst
zo goed mogelijk gaat. In dit burgerjaarverslag licht ik mijn aanpak toe. Helaas is het zo dat niet alles tege-
lijk kan. Daarom moeten prioriteiten worden gesteld en is het belangrijk efficiënt te werken. De beschikbare
tijd en gelden moeten immers zo goed mogelijk worden besteed. 

In dit verslag gaat het niet alleen om zorgplicht maar ook om betrokkenheid van de inwoners bij het
bestuur en andersom. Voorbeelden van hoe inwoners en gemeentebestuur samenwerken passeren de
revue evenals burgerparticipatie, ontmoeting, inbreng en inspraak. Vanzelfsprekend komt de kwa-
liteit van de gemeentelijke dienstverlening ter sprake.

Het burgerjaarverslag is een nieuw fenomeen en vloeit voort uit de wet
Dualisering gemeentebestuur. Met ingang van 7 maart 2002 is het
volgens de gemeentewet (artikel 170, lid 2) voor de burge-
meester verplicht zo’n verslag uit te brengen. Het is dus
nog wat zoeken naar vorm en inhoud. Maar dat
mag ook met zo’n nieuw verschijnsel. 

Met genoegen bied ik de
gemeenteraad en de
inwoners van Papendrecht
dit burgerjaarverslag 2002
aan. Ik nodig u bovendien graag
uit hierop te reageren. Uw reactie
wacht ik met belangstelling af. 
Maar voor nu: veel leesplezier.
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1. Een terugblik: overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2002

Wat eerder gebeurde...
Dit burgerjaarverslag gaat weliswaar over 2002 maar ik heb ervoor gekozen om deze terugblik wat eerder te beginnen, namelijk
op 16 juli 2001. Dit is de dag van mijn installatie als burgemeester van Papendrecht. Een paar dagen later was er meteen al een
crisissituatie: op 20 juli moest winkelcentrum De Meent ontruimd worden omdat uit een stomerij perchloorethyleen (PER) was
ontsnapt. Later dat jaar werd bekend dat de Lancaster, het vliegtuig in de Oostpolder, wellicht explosieven kon bevatten. Er was
dan ook een uitgebreide voorbereiding noodzakelijk voordat de berging kon beginnen. Het eerste halfjaar van mijn ambtster-
mijn is wat dat betreft enerverend verlopen. 

Gelukkig waren er ook prettige gebeurtenissen. Zo was 2001 het jaar van de vrijwilliger. Op 15 september was ik te gast op een
speciale feestavond voor vrijwilligers waarbij ik waardering en dank voor hun werk en inzet heb uitgesproken. Ook mocht ik in
december aan vier vrijwilligers een erepenning uitreiken als dank voor hun enorme inzet in het vrijwilligerswerk: 
mevrouw J.M. Bom van Belle, mevrouw H.P.J. van Dillen-Krans, Ph. de Koning en H. Schuys.

En dan naar 2002
Hieronder kunt u lezen welke gebeurtenissen in 2002 een grote rol hebben gespeeld. Twee belangrijke onderwerpen in het
afgelopen jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen en de invoering van het dualisme. Maar ook zaken, die wellicht wat 
minder spectaculair zijn, zoals veiligheid, wijkgericht werken en voorzieningen voor de jeugd komen aan bod.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 6 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitslag van de verkiezingen betekende een grote winst voor het
Papendrechts Algemeen Belang (PAB). Voor het eerst in haar geschiedenis werd deze partij de grootste in de raad.

Op 12 maart namen we afscheid van de ‘oude’ gemeenteraad. Bij die gelegenheid werden alle scheidende raadsleden bedankt
voor hun inzet. Mevrouw J.N. Brand-van den Berg werd extra in het zonnetje gezet: als beloning voor al haar bewezen diensten
mocht ik haar een Koninklijke Onderscheiding opspelden. Twee dagen later, op 14 maart, is de nieuwe raad geïnstalleerd. 

Op dat moment was het proces van de collegeonderhandelingen al in gang gezet. Het resultaat van de besprekingen was de
vorming van een college, bestaande uit de eerste wethouder van het PAB, A. Stremler, A. Vogel (CDA) en F.G. de Jong (VVD). 
Vogel en De Jong waren reeds wethouder in het vorige college. In het nieuwe college zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:

Burgemeester C.J.M. de Bruin
Openbare orde en veiligheid, Algemeen bestuur en communicatie, Regionale samenwerking

Wethouder A. Stremler
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu

Wethouder A. Vogel
Economische zaken, Onderwijs, Sociale zaken en werkgelegenheid

Wethouder drs. F.G. de Jong
Financiën, Personeel en organisatie, Verkeer en ruimtelijk beheer

Deze nieuwe portefeuilleverdeling hield tevens in dat we afscheid moesten nemen van wethouder
mevrouw W.E. de Koning-Pierens. Op 26 april heb ik haar, als dank voor haar enorme inzet
voor de gemeente Papendrecht, een Koninklijke Onderscheiding mogen uitreiken.
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Dualisme
De dag na de gemeente-
raadsverkiezingen trad de Wet
dualisering gemeentebestuur in
werking. Door deze wet zijn de ver-
houdingen in het gemeentelijke
bestuur veranderd. De gemeenteraad richt
zich minder op uitvoering en details en zal
zich meer bezighouden met de bestuurlijke
hoofdlijnen. Hierdoor blijft meer tijd over voor de
feitelijke rol van de volksvertegenwoordigers voor de
inwoners. 
In het dualistische stelsel hebben de raad en het college
van burgemeester en wethouders elk hun eigen taken: de
raad stelt het beleid (op hoofdlijnen) vast, bijvoorbeeld een
bestemmingsplan. Het college, dat het dagelijks bestuur is,
bereidt de besluiten van de raad voor en voert deze uit. Een voor-
beeld hiervan is het verlenen van vergunningen. De raad toetst vervolgens of het college zijn werk goed
heeft gedaan, binnen de hoofdlijnen zoals door de raad uitgezet.
Om zich voor te bereiden op het dualisme, heeft een uitgebreide delegatie van raadsleden begin 2002 het
landelijke congres over dualisme in Utrecht bijgewoond. Ook is korte tijd daarna een uitgebreide informa-
tie- en discussiedag in Papendrecht georganiseerd. Daaraan hebben zowel raadsleden, duo-raadsleden als
kandidaat-raadsleden deelgenomen. Verder is op 30 november - een half jaar na de invoering - met de
raadsleden bekeken hoe het dualisme in de praktijk werkt en waar verbeteringen wenselijk zijn. 

Invulling functie griffier
In de raadsvergadering van 14 maart 2002 stemde de raad in met het voorstel van zijn voorzitter om de 
griffiersfunctie voorlopig op basis van detachering vanuit de ambtelijke organisatie vorm en inhoud te geven. 
J. Nieuwland was bereid als kwartiermaker en pionier te fungeren. Hij heeft deze nieuwe functie naar 
genoegen ingevuld en eind 2002 werd besloten om hem officieel tot raadsgriffier te benoemen.

Van coalitieakkoord naar collegeprogramma
In het coalitieakkoord hebben PAB, CDA en VVD afspraken vastgelegd over de terreinen die verbetering 
verdienen en waar resultaten op geboekt moeten worden. De speerpunten in het beleid voor de komende
vier jaren zijn:

1. volop aandacht voor communicatie met inwoners, instellingen en ondernemers;
2. een veiliger Papendrecht;
3. ruime aandacht voor de jeugd;
4. een schone en vriendelijke gemeente om in te wonen;
5. behoud van het groene karakter van de gemeente en waar nodig versterken;
6. verbetering van de voorzieningen in Papendrecht.
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Om structuur te brengen in de aanpak van deze speerpunten in de komende vier jaar is vervolgens een collegeprogramma
opgesteld. Daarin staat welke doelen het college zich gesteld heeft en wanneer welke resultaten worden gerealiseerd.

Openbare orde en veiligheid
Als burgemeester heb ik een belangrijke taak in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het om onder
meer sluitingstijden van de horeca, het prostitutiebeleid en de criminaliteit. Maar ook de algemene zorg voor bijvoorbeeld
inwoners en bedrijven hoort daarbij. 

In 2002 is geïnvesteerd in het veiliger maken van Papendrecht. De gemeentelijke betrokkenheid bij het politiejaarplan is ver-
groot. De gemeente heeft, in vergelijking met voorgaande jaren, eerder met de politie gediscussieerd over lokale prioriteiten en
mogelijkheden. Verdere verbetering van het proces is echter nodig. Hieraan wordt de komende tijd gewerkt. 
Ik ben van mening dat de gemeente veel meer dan tot nu toe de regie en verantwoordelijkheid voor veiligheid dient te nemen.
Als de gemeente zich meer bezighoudt met beleid, toezicht en handhaving leidt dat tot duidelijkheid voor allen. 
Voor de politie betekent het dat zij zich meer kan toeleggen op haar kerntaken. Met het college en de raad probeer ik de 
discussie over het weer oppakken van die gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid te voeren en te voeden. Dat is uiteraard
een discussie over beleid én capaciteit, dat wil zeggen financiën. Zonder middelen is beleid een wassen neus. We moeten geen
verwachtingen wekken die vervolgens op een teleurstelling uitlopen. 

Op 16 september heb ik het startsein gegeven voor de actie Politiekeurmerk Veilig Wonen in de wijk Molenvliet. Doel van de
actie is om inwoners bewuster te maken van de eigen verantwoordelijkheid voor een veilige woning. De politie heeft in samen-
werking met de Stichting Veiligheid en Toezicht in het kader van het Keurmerk Veilig Wonen een groot aantal huishoudens in
Papendrecht bezocht. In totaal zijn in de wijk Molenvliet zo’n 1.400 huishoudens aangeschreven. Bewoners werd de mogelijk-
heid geboden zich gratis te laten adviseren over de inbraak(on)veiligheid van hun woning. Van deze mogelijkheid hebben 428
huishoudens gebruik gemaakt. Uiteindelijk hebben 169 woningen een certificaat ‘Veilig Wonen’ ontvangen.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp, denk maar aan de gebeurtenissen in Volendam en Enschede. Rond kerst en de jaarwisse-
ling is dan ook extra aandacht besteed aan het houden van controles en het geven van voorlichting over brandveiligheid.

Rampenplan
Bij de brandweer voel ik me zeer betrokken. Om me nader op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van de brandweer
heb ik een werkbezoek gebracht aan de kazerne. De taken van de brandweer zijn veelomvattend. Naast het blussen van brand
en het assisteren bij rampen horen daar bijvoorbeeld ook het opstellen van een rampenplan en een brandweerbeleidsplan bij.
Beide plannen zijn in 2002 vastgesteld.
Het rampenplan is volgens model van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid ingevuld. Het is een basisplan waarin wordt
geregeld wie welke bevoegdheden heeft ten tijde van calamiteiten en rampen. Het gaat dan om bevoegdheden op bestuurlijk
en operationeel vlak. In december heeft het college bovendien het crisisplan vastgesteld. Dit plan is een verdere uitwerking van
het rampenplan en is als een soort ‘checklist’ voor hoe te handelen in crisissituaties. 

Het gemeentebestuur heeft een eigen rampenstaf. Om die staf te trainen in het nemen van besluiten in ramp- en crisissituaties
wordt elk jaar een bestuurlijke oefening gehouden onder leiding van de Regionale Brandweer. Dat gebeurde in november 2002.
Papendrecht mag trots zijn op zijn brandweerkorps. Het heeft ook dit jaar weer laten zien wat met veel inzet bereikt kan 
worden. Vaak moeten brandweerlieden op de meest ongebruikelijke tijdstippen op pad, en dat alles bovendien geheel vrijwillig.
Daarvoor wil ik hier graag mijn complimenten geven. 

Prostitutiebeleid en -handhaving
Over het prostitutiebeleid van de gemeente heeft de rechtbank in Dordrecht negatief geoordeeld. Ook onthield Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland goedkeuring aan het bestemmingsplan ‘Paraplubepaling prostitutie’. Daarom was het noodzakelijk om
het prostitutiebeleid van de gemeente met betrekking tot de seksinrichtingen in de Sterflat opnieuw te bekijken. Dit heeft in
2002 geleid tot een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV). 
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Handhaving horeca
In 2002 is begonnen met het opstellen van een conceptnota
horeca. Naast een algemene horecanota zal ook aandacht worden
geschonken aan het integraal handhavingsbeleid voor de horeca. 
Er zullen tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie afspraken 
worden gemaakt over het optreden bij overtredingen van de horeca-
regelgeving. Deze afspraken worden in 2003 definitief vastgelegd. 

Berging vliegtuig Oostpolder
Bij de woningbouw in Oostpolder werden wij verrast door de Lancaster, het vliegtuig dat
in oorlogstijd is neergestort in dit deel van Papendrecht. Al op 18 september 2001 had het
college besloten om over te gaan tot de berging, vier dagen nadat de stafofficier Vliegtuig-
berging hiertoe een positief advies had gegeven. De operatie had als doel het opsporen en ruimen
van eventuele explosieven.

De Britse bommenwerper van het type Avro Lancaster Mk3 met de registratie ND913 A4-M maakte in de
Tweede Wereldoorlog deel uit van het 115e squadron van de Royal Air Force (RAF). De Lancaster bommen-
werper is in de nacht van 21 juli 1944 met zeven bemanningsleden aan boord door Duits luchtafweerge-
schut neergeschoten. Alle bemanningsleden zijn bij de crash om het leven gekomen en begraven op de
Algemene Begraafplaats in Papendrecht.
Naar aanleiding van rapporten en verklaringen van ooggetuigen bestond het vermoeden dat de bommenlast
van één 4000 ponds ‘high capacity’ bom en zestien 500 ponds ‘high explosive’ bommen zich op het
moment van de crash nog aan boord van het vliegtuig bevond.

Vanwege die mogelijke aanwezigheid van bommen aan boord mocht bij de berging
geen enkele risico worden genomen. Veiligheid is een aspect dat bij de bergings-

operatie dan ook een zeer grote rol heeft gespeeld. Om de berging tot een goed
einde te brengen is intensief samengewerkt in een goed geolied team, dat

bestond uit een projectleider, een civiel-technisch adviseur, een jurist
en een communicatie-adviseur (allen van de gemeente
Papendrecht).

Voorafgaand aan de berging is veelvuldig overlegd met de stichting
Lancaster Popeye, de betrokken projectontwikkelaars en een groot aantal over-

heidsinstanties. Daarnaast is er veel contact met inwoners geweest. Dat is in dit
soort situaties erg belangrijk. Aandacht voor de inwoners, weten wat onder hen leeft en

luisteren naar wat zij denken en zeggen acht ik zeer waardevol. Ook al weet je dat je soms
frustraties en teleurstellingen te horen krijgt. Het is wel belangrijk er voor de inwoners te zijn en

te proberen eventuele gevoelens van onrust en onvrede weg te nemen.

Op 30 september 2002 is de berging daadwerkelijk gestart, nadat de onzekerheid over de te volgen proce-
dure voor het tijdelijk onttrekken en retourneren van grondwater opgeheven was. De berging is uitgevoerd
door de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht in samenwerking met de Explosieven Opruimings
Dienst van de Luchtmacht en de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht. De opera-
tie is ondersteund door een civiel technisch bedrijf. Op 16 oktober 2002 ontving de gemeente van de staf-
officier Vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht het definitieve bericht dat in en rond het wrak van
de Lancaster geen explosieven waren aangetroffen. Indien wél bommen waren gevonden, dan waren deze
in nauw overleg met de gemeente Papendrecht op een zorgvuldige wijze onschadelijk gemaakt en afge-
voerd.



Een stukje van de puzzel rond de gebeurtenissen tijdens de julidagen van 1944 is nu ingevuld. De berging heeft eveneens zeer
tastbaar gemaakt welke tragedie zich destijds heeft afgespeeld. De zeven bemanningsleden hebben hun leven gegeven voor
onze vrijheid. Als eerbetoon wordt daarom een monument voor de bemanningsleden opgericht. Hiervoor is al een gift ontvan-
gen; ik hoop dat er nog meer zullen volgen.
Uiteindelijk is ruim 15 ton aan vliegtuigwrakdelen geborgen, waaronder motoronderdelen, propellerbladen, delen van het bom-
menruim en stukken van de cockpit en de vleugels. Deze materialen zijn afgevoerd naar de vliegbasis Woensdrecht om daar
nader te worden onderzocht. Tevens zijn twee boordwapens geborgen. Ook zijn duizenden stuks boordwapenmunitie veilig
gesteld. Alle onderdelen die uit de grond zijn gekomen, geven een schat aan informatie. De stichting Lancaster Popeye is om die
reden dan ook nadrukkelijk bij de berging betrokken.

De gemeente, politie en de Koninklijke Luchtmacht hebben veel aandacht besteed aan de veiligheid. Het terrein was afgesloten
en werd permanent bewaakt. Desondanks was er de mogelijkheid voor pers, belangstellenden en omwonenden zich dagelijks ter
plaatse te laten informeren over de voortgang van de berging. 
De gemeente heeft voorts, in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht, diverse persberichten uitgebracht. Op de website
van de gemeente was de berging van dag tot dag te volgen, door middel van foto’s en nieuwsberichten. Op 26 september 2002,
voorafgaand aan de daadwerkelijke berging, was er voor de bewoners van de Oostpolder en andere belangstellenden een infor-
matieavond in theater De Willem. Deze avond trok ruim 100 belangstellenden die onder de indruk waren van de voorbereiding
en de impact van de berging. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken voor allen die zich, op welke wijze dan ook,
hebben ingezet voor en betrokken waren bij de voorbereidingen en de daadwerkelijke uitvoering van de bergingsoperatie. Niet
onvermeld mag blijven dat de bewoners van de Oostpolder veel begrip hebben getoond in deze. Samenvattend, de berging van
de Lancaster was een spannende, leerzame en unieke klus.

Woningbouw Oostpolder
Een voldoende aanbod van woningen en een goede doorstroming op de woningmarkt vind ik belangrijk. Het deed me dan ook
genoegen om diverse keren een eerste paal te mogen slaan voor woningbouw in de Oostpolder  Een eerste steen heb ook
mogen leggen, onder meer voor nieuwe woningen van projectontwikkelaar Rietveld Bouw BV.

Het is goed dat er nog steeds nieuwe woningen gebouwd worden in Papendrecht. In zijn algemeenheid maak ik me wel zorgen
over de veroudering van panden in de gemeente. Het is van belang op tijd te investeren in goede voorzieningen en gebouwen.

Regionale samenwerking

De Drechtsteden
Papendrecht neemt deel aan De Drechtsteden. Binnen dit samenwerkingsverband ben ik voorzitter van de Bestuurlijke
Commissie Verkeer en Vervoer. In die functie zet ik mij in voor het op peil houden van de mobiliteit zodat de regio toegankelijk
en bereikbaar blijft. Stimuleren van efficiënt openbaar vervoer en fietsgebruik is een van de opgaven die er op verkeer- en 
vervoergebied liggen. Ik ben in dat kader een groot voorstander van de waterbus. De plannen voor een tweede halte van de
waterbus op bedrijventerrein Oosteind juich ik dan ook van harte toe. 

Revitalisering bedrijventerrein Oosteind
Het nieuw leven inblazen van het bedrijventerrein Oosteind past binnen de plannen van De Drechtsteden. In 2002 hebben de
gemeente, de betrokken ondernemers (verenigd in de Belangen Vereniging Oosteind), de provincie Zuid-Holland en de Kamer
van Koophandel gezamenlijk hard gewerkt aan een programma voor een duurzame opknapbeurt - met een mooi woord ’revita-
lisering’ genoemd - van dit bedrijventerrein. 
Dit programma beschrijft de doelstellingen van de revitalisering, de financiële middelen die ervoor zijn en de rol die betrokken
partijen hierbij samen en afzonderlijk kunnen spelen. Op hoofdlijnen is vastgelegd welke deelprojecten de komende jaren op het
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bedrijventerrein moeten worden uitgevoerd. De centrale doelstelling van de revitalisering is ‘het op duurzame
wijze vergroten van de economische aantrekkingskracht en betekenis van Oosteind in de regio‘. 
In het programma staat een aantal thema‘s centraal: zorgvuldig ruimtegebruik, bereikbaarheid van het
Oosteind, optimaal gebruik van de havens en bedrijventerreinmanagement. Voor elk van deze thema’s was
er een werkgroep waarin betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Zij hebben ook deelprojecten opgesteld.
De BVO, gemeente, provincie en de Kamer van Koophandel hebben zich positief uitgesproken over het pro-
gramma. De gemeenteraad heeft het in november 2002 aangenomen als leidraad voor het vervolg van het
revitaliseringsproces.
In 2003 zullen waarschijnlijk de eerste stappen worden gezet voor de uitvoering van de opknapbeurt.
Hierbij is mogelijk een rol weggelegd voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).
Maar het belangrijkste is wel de samenwerking en afstemming tussen de ondernemers en de gemeente.
Deze partijen hebben elkaar nodig.

Perspectiefnota en Grote Steden Beleid experiment Drechtsteden
Andere in het oog springende resultaten van de Drechtsteden-samenwerking in 2002 waren het totstand-
komen van de Perspectiefnota en het regionaal experiment Grote Steden Beleid. In de Perspectiefnota heb-
ben de Drechtstedengemeenten met elkaar afgesproken dat de fase van plannen maken afgesloten moet
worden en dat het tijd is voor daden. In deze nota wordt een groot aantal onderwerpen en projecten
genoemd die tot uitvoering moeten komen, zoals het hoogwaardig openbaar vervoer en het Mobiliteitsplan. 
Het Grote Steden Beleid-experiment, waarvoor De Drechtsteden als regio zijn aangewezen, richt zich op de
drie pijlers die het Rijk heeft vastgesteld: de fysieke, de economische en de sociale pijler. Voor de
Drechtsteden is daar een vierde pijler aan toegevoegd: cultuur en toerisme. De GSB-methode is een inte-
grale en resultaatgerichte aanpak van de problemen in de grote stad: van visie naar programma naar pro-
jecten. Er wordt nu onderzocht in hoeverre deze methode toepasbaar is in De Drechtsteden en wat dit aan
meerwaarde oplevert. 
Regionale samenwerking biedt veel voordelen voor inwoners. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat
Papendrecht zijn eigen autonomie en identiteit in de regio bewaart. Samenwerking is prima waar het kan
en wenselijk is. Wat je echter plaatselijk kunt regelen, moet je ook plaatselijk doen.  

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Papendrecht heeft ook aandacht voor zijn ‘achterburen’. Behalve deelnemer aan de Drechtstedensamen-
werking is Papendrecht waarnemend lid van de subregio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Wanneer in dit
samenwerkingsverband onderwerpen aan de orde komen, die een rechtstreeks Papendrechts belang (kun-
nen) hebben of strategisch belangrijk zijn, zal de gemeente op projectbasis deelnemen in deze subregio.
In 2002 zijn de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden vooral bezig geweest de regionale samenwerking verder
uit te bouwen en te verstevigen. De subregio heeft daarbij het model van de Drechtsteden als uitgangspunt
genomen. Medio 2003 moet de samenwerking leiden tot de oprichting van de bestuurscommissie
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Ik vind het voor Papendrecht van groot belang een goede relatie met de
regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden te onderhouden. Wij mogen dit gebied, waarmee we van oudsher
nauwe banden hebben, zeker niet vergeten.

Gemeente Papendrecht  Burgerjaarverslag 2002 9
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Voorzieningen

Atletiekbaan
Op 6 juli 2002 had ik het
genoegen met mijn
collega van
Sliedrecht de geza-
menlijke atletiekbaan te
openen. Al vanaf 1990 heb-
ben Papendrecht en Sliedrecht
gesprekken gevoerd om samen een
hoogwaardige trainings- en wedstrijdvoor-
ziening te realiseren. In november 2000 werd
in een eindrapportage duidelijk dat het project 
juridisch, ruimtelijk en financieel haalbaar was.
Er werd een ambitieus accommodatieplan gepresenteerd: de
aanleg van een volwaardige 400 meter kunststof atletiekbaan in
de Oostpolder door de beide gemeenten en de atletiekverenigingen in
Papendrecht en Sliedrecht. In december 2000 hebben alle partijen gelden beschikbaar gesteld voor de realisatie. 
Met de atletiekbaan in de Oostpolder zijn beide gemeenten een hoogwaardige sportvoorziening rijker: een goed voorbeeld
waartoe samenwerking tussen twee gemeenten kan leiden. Vanaf die plaats heb ik ook een pluim gegeven aan de wethouders
Blijenberg van Sliedrecht en De Jong van Papendrecht en de betrokken ambtenaren voor het werk dat zij hebben verzet.

Asielzoekerscentrum
Op 11 oktober 2002 opende het Asielzoekerscentrum (AZC) zijn deuren. Bij de opening heb ik de asielzoekers van harte welkom
geheten in Papendrecht. Zij zijn eigenlijk ‘wereldburgers’ en nu voor een bepaalde tijd ook Papendrechters. Het asielzoekerscen-
trum is een bijzondere voorziening in onze gemeente.
Aan de bouw van het AZC ging een aantal jaren van voorbereiding vooraf. In maart 1999 heeft het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) de gemeente benaderd met het verzoek de mogelijkheden voor huisvesting van een asielzoekerscentrum te
bekijken. Vervolgens vond een locatieonderzoek plaats. De conclusie was dat er alleen ruimte was voor een tijdelijk AZC. Als
beste locatie kwam het gebied rondom de Matenasche Scheidkade uit de bus. Onder leiding van wethouder Vogel werd doorge-
werkt aan de uitwerking van de plannen. Er volgde een opiniërende vergadering van de gemeenteraad, die de planopzet bijna
unaniem positief beoordeelde, maar pas een principebesluit wilde nemen als aan een aantal voorwaarden (veiligheid, medische
zorg, onderwijs en draagvlak) was voldaan. De gemeente organiseerde een informatieavond en vervolgens diverse informatiebij-
eenkomsten voor gerichte doelgroepen. Een bewonersplatform is nauw betrokken geweest bij de procesgang. Niet iedereen kon
worden overtuigd van de noodzaak c.q. de wenselijkheid van een AZC in Papendrecht. Maar op basis van de ontvangen reacties
was de conclusie gerechtvaardigd dat het merendeel van de inwoners en instellingen positief staat tegenover de tijdelijke
opvang van asielzoekers in de gemeente. De voorwaarden voor de vestiging van een AZC zijn opgenomen in een bestuurs-/huur-
overeenkomst. De gemeenteraad heeft in juni 2001 besloten tot de komst van een tijdelijk AZC op de locatie Oostkil voor de
duur van vijf jaar en voor maximaal 350 asielzoekers. 

Jeugd
De jeugd verdient onze aandacht. Om (leer)problemen te voorkomen zijn er bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar en een Jeugd
Preventie Team in Papendrecht actief. Goede scholing is voor jongeren waardevol. Door de jeugd goed voorbereid op de arbeids-
markt te laten komen is de kans op een leuke baan groter. Buiten schooltijd moet er echter ook genoeg te doen zijn voor de
jeugd. Als burgemeester maak ik mij daar zorgen over. Met name voor jongeren zijn er nu te weinig voorzieningen en
worden er te weinig activiteiten aangeboden. Dit heeft soms tot gevolg dat er overlast ontstaat. Ik vind het
daarom belangrijk dat nieuwe activiteiten worden opgezet. Het nieuwe centrum zal daar, hoop ik, aan
bijdragen. Dit moet een levendige plek worden, met goede (horeca)voorzieningen voor de jeugd
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en natuurlijk alle andere Papendrechters. Met andere woorden: het moet plezierig toeven zijn in
Papendrecht met het centrum als centrale ontmoetingsplek. 

Een voorbeeld van een voorziening voor de jeugd waarvoor de gemeente zich inzet, is het skatepark. De
gemeente is al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie hiervoor. Voorgesteld werd om een terrein
onder de autoweg N3 in te richten. Hiervoor heeft de gemeente een vrijstellingsverzoek ingediend. Het col-
lege heeft vervolgens in april 2001 besloten om te onderzoeken of medewerking kon worden verleend aan
een procedure voor vrijstelling van het geldende bestemmingsplan. In het kader van de inspraak en onder-
zoeksfase is daarop een inspraakronde gehouden, waarbij ook een inspraakavond is georganiseerd. De stuk-
ken hebben van 27 september tot en met 24 oktober 2002 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn
73 inspraakreacties ingediend. Op grond van de reacties heeft de gemeente opnieuw naar de plannen geke-
ken. Er is besloten om de mogelijkheden van een andere locatie te onderzoeken.
Ik vind het bijzonder jammer dat de realisatie van een voorziening als het skatepark zo lang moet duren. De
gemeente moet zich natuurlijk aan de procedures houden. Dat betekent dat uitgezocht moet worden of een
locatie aan verschillende wettelijk eisen voldoet en of omwonenden van de mogelijke locatie het recht heb-
ben hun mening te geven. Samen met betrokkenen proberen we zo goed mogelijke besluiten te nemen. Dan
blijkt het helaas langer te duren dan van tevoren gedacht werd. Ik besef dat het begrip en het geduld van
de jeugd hiermee flink op de proef worden gesteld. *

De wijkplatforms hebben in 2002 een aantal goede ideeën naar voren gebracht. Waar mogelijk heeft de
gemeente steun verleend bij de realisatie van initiatieven. Zo is uit het wijkbudget 2002 een tafeltennista-
fel betaald voor de speelplek aan de Vorrinkstraat/Schaperstraat. Ik ben blij dat deze tafeltennistafel er uit-
eindelijk (op 26 oktober) gekomen is. Ook hier heeft de jeugd er lang op moeten wachten. Ik hoop dat der-
gelijke initiatieven in de toekomst sneller afgehandeld kunnen worden. Het is belangrijk dat de gemeente
signalen uit de samenleving goed oppakt en na overleg snel(ler) beslist wat ermee gedaan wordt.
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* Inmiddels is het skatepark in 2003 gerealiseerd.



2. De kwaliteit van de burgerparticipatie

In dit hoofdstuk komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de deelname en inbreng - de participatie - van
burgers in het gemeentelijke beleid. Het gaat dan om zaken als inspraak en interactieve beleidsvorming, het referendum,
de relatie tussen gemeentebestuur, burgerinitiatief en andere vormen van participatie. Het accent ligt op kwaliteit en
kwantiteit van de gehanteerde procedures.

A. Wettelijk verplichte inspraak

Als burgemeester heb ik een zorgplicht voor de inwoners. Mensen die in Papendrecht wonen, moeten zich hier veilig en prettig
voelen. De wijkplatforms spelen een belangrijke rol in het contact tussen inwoners en gemeente. Zij maken dat wij weten wat
er speelt. Via het wijkplatform kunnen inwoners vertellen wat er in hun ogen veranderd zou moeten worden. Dat kan natuurlijk
óók door middel van inspraak bij commissievergaderingen. De gemeente wil inwoners graag bij nieuw beleid betrekken. Zij is dit
bij grote ingrepen ook verplicht volgens de wet, via inspraakprocedures. In 2002 gebeurde dit onder meer bij het Veerplein,
winkelcentrum Middenpolder en de bergbezinkbassins.

Veerplein
Een extern bureau heeft in juli 2001 in opdracht van de gemeente een inrichtingsplan gemaakt voor de verbetering van de toe-
gang naar de Waterbus aan het Veerplein. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente een vrijstellingsverzoek ingediend.
Hiermee kon via een procedure vrijstelling worden verkregen van het geldende bestemmingsplan. Onderdeel van de procedure is
de mogelijkheid tot inspraak voor bewoners en belanghebbenden. Na een inspraakperiode in de maand augustus van 2001 zijn
verscheidene bezwaren ingediend. Het voorstel is daarop aangepast. Ruim een jaar later, van 30 augustus tot en met 26 sep-
tember 2002, is het gewijzigde voorstel ter inzage gelegd. Ook op dit plan zijn verscheidene inspraakreacties binnengekomen.
Deze reacties en hernieuwde inzichten leidden ertoe dat het college in januari 2003 opnieuw heeft besloten het voorstel aan te
passen.

Winkelcentrum Middenpolder
Direct omwonenden van het wijkwinkelcentrum Middenpolder konden zich op 17 december 2002 op de hoogte stellen van de
stand van zaken rond de herontwikkeling van het winkelcentrum tijdens een informatieavond in de raadzaal. De informatie had
met name betrekking op de vervolgprocedures en de aanpassing van het in juli 2002 door de ontwikkelaar gepresenteerde
schetsplan. De meeste op- en aanmerkingen van omwonenden gingen over het verdwijnen van de supermarkt, de inbreuk op de
privacy (vanwege de hoogte en breedte van de nieuwbouw) en de parkeerdruk. In december 2002 heeft de gemeente uitgelegd
waarom de supermarkt dient te verdwijnen en dat het de opzet is - gezien de nabijheid van de ouderenwoningen - aldaar een
kleine buurtwinkel te openen. Verder zijn de resultaten van het door een onafhankelijk bureau uitgevoerde parkeeronderzoek
bekendgemaakt.   
De architect heeft getracht zoveel mogelijk reacties te verwerken in het nieuwe schetsplan. De uitgangspunten voor het schets-
plan (massa en vormgeving) zijn evenwel hetzelfde gebleven. Met het wijkplatform en een afvaardiging van bewoners van de
Gerbrandystraat wordt het uitgewerkte plan besproken en vervolgens ingediend bij de gemeente, waarna de juridische procedu-
res van start kunnen gaan. Ook is overleg gevoerd met een mogelijk toekomstige ondernemer in het winkelcentrum. De overige
belangstellenden kunnen de ontwikkelingen volgen op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad. De herontwikke-
ling van wijkwinkelcentrum Middenpolder vindt op zijn vroegst over één jaar plaats.

Bergbezinkbassins
Een groot deel van de riolering in Papendrecht bestaat nog uit zogenaamde gemengde stelsels. Het afvalwater en het regenwa-
ter worden in één buis verzameld en afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Deze rioleringen zijn zodanig ontworpen dat tij-
dens hevige regenval het teveel aan neerslag en afvalwater in de sloten en watergangen stroomt. Hierbij komt het in de riool-
buis aanwezige rioolvuil in het oppervlaktewater terecht. 
De gemeente is verzocht maatregelen te treffen om de hoeveelheid vuil uit de gemeentelijke riolering uiterlijk 2002 met 50%
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te verminderen. Hiertoe worden zogenaamde bergbezinkbassins gebouwd. Dit zijn grote, onder de grond lig-
gende betonnen kelders waar het rioolwater bij veel regenval langzaam doorheen stroomt voordat het in de
sloot terechtkomt. Het vuil in het water kan dan bezinken en wordt later teruggepompt in het riool.
Op 16 januari 2002 is een informatieavond over de bergbezinkbassins gehouden. Omwonenden zijn aange-
schreven. Tevens is een procedure gevolgd voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Deze proce-
dure is voor de Vondellaan stopgezet omdat de bouw van het bergbezinkbassin daar niet meer nodig was. 
Als gevolg van onder meer de gevoerde bestemmingsplanprocedure is het niet gelukt om in 2002 de berg-
bezinkbassins in gebruik te nemen. Pas eind 2002 is bij diverse bedrijven een offerte aangevraagd voor de
aanleg van drie bergbezinkbassins. In januari 2003 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. In het najaar van
2003 zal de gemeente aan haar verplichtingen hebben voldaan.

B. Niet-wettelijke verplichte inspraak

Inspraak van burgers bij commissievergaderingen
Bij commissievergaderingen is er ruimte voor insprekers. Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die
geagendeerd zijn. Zij krijgen hiervoor formeel in eerste termijn maximaal vijf minuten. De commissie
betrekt vervolgens de inbreng bij de beraadslagingen. 

Bij de commissie Ruimte en Algemene Bestuurlijke Zaken zijn in 2002 geen insprekers geweest.
Wel zijn bij de commissie ABEA (Algemene Bestuurlijke en Economische Aangelegenheden, de voorloper van
de commissie ABZ) twee insprekers geweest over het onderwerp prostitutiebeleid.

Overigens is, als gevolg van een verkeerde aankondiging in het Papendrechts Nieuwsblad, de orde in een
van de raadsvergaderingen is het afgelopen jaar verstoord door een ’instormer’. Dit toont aan dat de
gemeente heel zorgvuldig moet zijn in het aankondigen van vergaderingen, locaties en tijdstippen.

C. Interactieve beleidsvorming

Alles wat de gemeente doet of bedenkt, heeft gevolgen voor bewoners, organisaties en bedrijven in
Papendrecht. De gemeente realiseert zich goed dat zij een grote verantwoordelijkheid draagt en vindt het
dan ook zinvol haar mening mede te baseren op ideeën van Papendrechters. Om die reden is interactieve
beleidsvorming zo belangrijk. Bij interactieve beleidsvorming worden inwoners actief betrokken bij het
maken van beleid: u kunt nadrukkelijk meedenken bij de totstandkoming ervan. 
De gemeente kan bewoners op allerlei manieren en momenten bij het planproces betrekken. Soms komen
belanghebbenden bij elkaar in een werkgroep waar zij samen over ideeën en meningen kunnen discussiëren.
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Insprekers in commissievergaderingen

Datum Commissie Insprekers Onderwerp
5 juni Samenleving 1 Asielzoekersbeleid
10 september Samenleving 1 Horeca zwembad

1 Positie Pluspunt
24 september Centrum Voorontwerp – bestemmingsplan Centrum
16 oktober Samenleving 1 Begroting 2003: subsidies
17 oktober Centrum 1 Verslag 24 september 2002
10 oktober Centrum 4 Theater



Ook andere vormen van interactieve beleidsvorming zijn mogelijk. Een goed voorbeeld zijn de wijkplatforms waarin diverse
Papendrechters per wijk met de gemeente praten over de leefbaarheid in hun woonomgeving. 
Interactieve beleidsvorming gaat verder dan inspraak. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen een actieve rol spelen en
meedenken met de gemeente en in discussie gaan over verschillende voorstellen en mogelijke alternatieven. Anders dan bij
inspraak wanneer alleen een reactie kan worden gegeven op een concreet plan, wordt in samenspraak gezocht naar een goede
oplossing. 

Centrumplan
Voorbeelden van interactieve beleidsvorming zijn het overleg en de

inspraakavonden over het centrumplan. In juli 2001 heeft de raad het
Masterplan voor de herontwikkeling van het centrumgebied van

Papendrecht vastgesteld. Daarmee werd de basis gelegd voor
het bestemmingsplan centrum. Na de zomervakantie van

2001 is gestart met een serie informatie/inspraakavon-
den om de plannen toe te lichten aan de bewo-

ners, ondernemers en direct betrokkenen. Zij
konden op hun beurt een reactie geven. 

De algemene inspraak is één van de hoogtepunten
van het besluitvormingsproces: dankzij dit overleg komen

we te weten wat inwoners van de plannen vinden. Inwoners
merken bovendien soms dingen op die deskundigen over het hoofd

zien. De inspraakavonden leidden in een aantal gevallen tot aanpassing
van de plannen.

Een aantal deelplannen stuitte op bezwaren bij bewoners. Dit was met name het
geval voor de Boomgaardstraat en omgeving, de Constantijn Huygenslaan/Veerweg

(Kijkstrip) en de Markt (theater). Bewoners hebben daar - soms op verzoek van de
gemeente - een bewonersgroep geformeerd. Gezamenlijk is gezocht naar varianten of aan-

passing van de plannen.
Ook voor de ondernemers in het centrumgebied zijn bijeenkomsten gehouden. Dat gebeurde om de

plannen verder toe te lichten, het voorlopig ontwerp van het nieuwe winkelcentrum te presenteren en de
tijdelijke huisvesting van de winkels te bespreken.

Voor de bewoners van Westeind/Schooldwarsstraat en Bosch zijn aparte bijeenkomsten belegd om hun specifieke
situatie te bespreken. Met de Klankbordgroep Centrum, waarin tal van maatschappelijke organisaties uit

Papendrecht zijn vertegenwoordigd, is viermaal vergaderd. De leden behartigen specifieke belangen van grote groepen
Papendrechters.

In juni 2002 is tweemaal een inspraakavond gehouden over het voorontwerp-bestemmingsplan. Bewoners en direct belang-
hebbenden konden hier hun mening onder woorden brengen. Na de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan, in het
najaar van 2002, vonden twee hoorzittingen plaats om indieners van bezwaren gelegenheid te geven hun zienswijze nader toe
te lichten.
Al met al hebben de informatie- en inspraakavonden en de bijeenkomsten met bewoners en bewonersgroepen geleid tot aan-
passing van de plannen op onderdelen. Bij die aanpassing is steeds een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de
belangen van individuele burgers en groepen en anderzijds het algemeen belang. 

Parkeren op de Markt
Vooruitlopend op de centrumontwikkelingen heeft de gemeente omwonenden van het Marktplein voorgesteld om de bestaande
blauwe zone op de markt tijdelijk uit te breiden. Dit omdat door de sloop en de herbouw van het centrum de bereikbaarheid en
de leefbaarheid onder druk komen te staan. Er worden parkeerproblemen verwacht. Door middel van een enquête onder de
bewoners heeft de gemeente de wenselijkheid van een uitbreiding van de blauwe zone gepeild. In deze enquête is onder meer
gekeken naar het autobezit, de mening van bewoners van de betrokken straten over ontheffingen en de bereidheid daarvoor te
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betalen. Naar aanleiding van de resultaten van deze peiling heeft het college besloten om de huidige maxi-
mum parkeerduur op de Markt uit te breiden naar het gehele marktplein en een deel van de Schoolstraat.
De betrokken bewoners van de Markt, de Schoolstraat, De Passage en de Schooldwarsstraat komen in aan-
merking voor een ontheffing om langdurig te parkeren in het gebied waar de maximum parkeerduur van
kracht is. Daarbij geldt één ontheffing per adres. Ik ben van mening dat de besluitvorming hierover wel wat
vlotter had gekund. Aan de communicatie rond deze kwestie zullen we nog meer aandacht besteden. We
zullen voortdurend moeten benadrukken dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat.

Wijkgericht werken

Kraaihoek/Middenpolder
Het wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder was in 2002 actief betrokken bij het maandelijkse wijkspreekuur
van gemeente en politie, de Klankbordgroep Centrum, de plannen voor het winkelcentrum Middenpolder en
de besprekingen over de overlast van Tapperij de Natte Klets. In samenwerking met de politie werd in
Middenpolder een parkeerproject uitgevoerd. 
Het wijkplatform adviseerde de gemeente namens de bewoners over de voorgenomen reconstructie in
Kraaihoek Noord, de reconstructie van Veerweg en Vrijheer van Eslaan en de nieuwbouw aan de
Zonnebloemstraat. 
Het wijkplatform onderhield contacten met het bewonersplatform Betonschade en het buurtcomité
Boomgaardstraat e.o. Tevens heeft het wijkplatform twee nieuwsbrieven uitgebracht. De uitvoering van
het jaarplan 2001/2002 werd in 2002 afgerond. De gemeente kon verschillende wensen van bewo-
ners verwezenlijken, zoals de aanleg van extra parkeerplaatsen bij Résidence Gerbrandy en
een extra voetgangersoversteekplaats op de Willem Dreeslaan, de uitbreiding van de
verlichting in de tunnel in Middenpolder en de plaatsing van speeltoestellen in
de hofjes Keizerskroon.

Westpolder/Eiland
Het wijkplatform Westpolder/Eiland heeft sinds de start in mei
2000 deelgenomen aan het maandelijkse wijkspreekuur van
gemeente en politie. Ook bracht het een (bijna) maandelijkse nieuws-
brief uit, hield iedere maand contactbijeenkomsten in de Outsider en orga-
niseerde een wijkavond. Ik was ook bij dit wijkplatform om me persoonlijk op
de hoogte te stellen van de zaken waarmee het zich bezighoudt.
Het wijkplatform was betrokken bij het opknappen van acht speelplekken in de wijk,
de reconstructie van de Gerard Dousingel, het aanpassen van de verlichting op een aan-
tal onveilige plekken en het, in een gedeelte van de wijk, vervangen van het rode licht door
wit. Tevens startte het platform samen met politie, woningstichting en gemeente een proef-
project achterpadverlichting. In deze wijk is nóg een uniek project uitgevoerd: gemeente en bewo-
ners hebben samen de snelheidsremmers op de Oudaenstraat opgehoogd. Het initiatief kwam van de
bewoners en zij hebben zelf de voorbereidende werkzaamheden verricht. De gemeente heeft vervolgens
de ophoging uitgevoerd. 

Stellingmolen
Het buurtcomité Stellingmolen rondde in 2002 de meeste actiepunten uit het activiteitenplan 2001/ 2002.
Het maakte een inventarisatie van het groen en de bestrating en was betrokken bij de aanleg van een
speelplek bij de huurwoningen. Ook werden twee nieuwsbrieven uitgebracht. Voorts belegde het buurtcomi-
té bijeenkomsten met de exploitanten van Tapperij Tijdloos, gemeente en politie om de overlast rond dit
café te bespreken. Vanwege mogelijke hinder voor omwonenden heeft de gemeente aan Tapperij Tijdloos
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bewust eerst een tijdelijke vergunning verstrekt. Die maakt het mogelijk te bekijken of, en in welke mate, overlast ontstaat. Bij
het afgeven van een definitieve vergunning kan de gemeente hier rekening mee houden. 

Wijkspreekuren
Gemeente, politie en wijkplatforms hielden in 2002 in totaal 20 wijkspreekuren in de wijken Kraaihoek/Middenpolder en
Westpolder/Eiland. Op deze spreekuren kwamen er klachten naar voren over verkeersoverlast (parkeergedrag, te weinig vakken,
te hard rijden etc.), zwerfvuil in het groen en op de verharding, overlast van hangjeugd en het tekort aan voorzieningen voor de
jeugd. Ook horecaoverlast was veelvuldig het onderwerp van gesprek. 
Sinds september 2002 is de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente vertegenwoordigd tijdens het wijkspreekuur in per-
soon van de opzichter van de cluster wegen en riolering. 

Subsidie straatfeesten
In het kader van het wijkgericht werken zijn criteria opgesteld voor het subsidiëren van straatfeesten. De gemeente stelt 25
straten per jaar in de gelegenheid een aanvraag te doen voor een bijdrage van 100 euro voor het houden van zo’n feest. In
2002 werden alle dertien aanvragen gehonoreerd. Er kwamen vier aanvragen uit Wilgendonk, vier uit Westpolder, twee uit
Oostpolder, een uit Middenpolder, een uit Molenvliet en een uit De Kooy. Het is een belangrijk initiatief: gezellig met elkaar
activiteiten ondernemen komt de sfeer en de leefbaarheid in de buurt alleen maar ten goede!

D. Overige vormen van burgerparticipatie

Platform Maatschappelijke Verkenning
Om het contact met burgers en belangengroeperingen te verbeteren heeft de gemeenteraad het Platform Maatschappelijke
Verkenning (PMV) geïnstalleerd. Vanuit elke gemeenteraadsfractie is iemand benoemd in het PMV. De taak van het platform is
signalen uit de Papendrechtse gemeenschap op te pikken en deze onder de aandacht van de raad te brengen. 
De leden leggen (werk)bezoeken af en nodigen mensen en organisaties uit bij vergaderingen. Het PMV is vrij snel na het aan-
treden van de nieuwe raad in de nieuwe samenstelling gestart. Het platform vergadert elke twee maanden.

Adviesorganen
Binnen de gemeente Papendrecht is een aantal adviescommissies actief. In deze commissie zitten deskundigen en belangheb-
benden, die het college adviseren over specifieke onderwerpen. Externe deskundigen hebben vaak een andere kijk op de zaak.
De adviescommissies vergroten de betrokkenheid van de samenleving bij de keuzes die het gemeentebestuur maakt. Graag wil
ik alle vrijwilligers die het afgelopen jaar in een van de adviescommissies actief zijn geweest, van harte bedanken voor hun
inzet en betrokkenheid.

De onderstaande commissies voorzien het College van advies:

• Commissie Sociale Zekerheid
• Cliëntenraad
• Culturele Raad Papendrecht
• Jeugdraad
• Raad voor het Ouderenbeleid
• Papendrechtse Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid
• Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht
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Petities
In 2002 werd een handtekeningenactie
gehouden vóór een nieuw theater. Ook hebben
twee kinderen een petitie over hondenpoep op het
Molenveld aangeboden aan wethouder Stremler.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Als burgemeester wil ik zo goed mogelijk op de hoogte zijn van wat er
in de gemeente speelt. Op die manier kan ik eraan bijdragen dat een band
tussen het gemeentebestuur en de samenleving tot stand komt. Daarom ben ik
in januari 2002 gestart met een spreekuur dat in principe elke dinsdag is van 16.00
tot 17.00 uur. In totaal hebben 34 bewoners hiervoor een afspraak gemaakt.

Tijdens dit spreekuur komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Naar aanleiding van
vragen van inwoners is bijvoorbeeld het idee ontstaan voor een meldpunt/loket voor veiligheid en
leefbaarheid. Inwoners kunnen hier terecht als ze vragen hebben of een melding willen doen op het gebied
van leefbaarheid en veiligheid. Zo zijn er in verband met de verbouwing bij Fokker vragen gekomen over de
straatverlichting. Deze was als gevolg van de werkzaamheden uitgeschakeld. Dit veroorzaakte gevoelens
van onveiligheid. In samenwerking met gemeente en politie is noodverlichting aangebracht en zijn extra
surveillances uitgevoerd. 
Dit voorbeeld geeft aan dat een burgemeester soms in een spanningsveld opereert tussen openbare orde en
beheer van de openbare ruimte. Daarom is het nodig samen te werken met de politie. Een zeer boeiende
ervaring vond ik het om een nacht op stap te gaan met de politie. Het gaf me een goede indruk van het
werk van de politie in de praktijk. 

In navolging van ondergetekende zijn de wethouders met ingang van september 2002 eveneens met een
spreekuur gestart. Ook dit spreekuur vindt in principe plaats op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur. Het staat
wekelijks vermeld op de gemeentepagina in het Papendrechts Nieuwsblad. Er is bewust gekozen om voor
ieder collegelid op dezelfde dag en tijdstip een spreekuur te organiseren. In 2002 hebben zich in totaal 10
inwoners gemeld. 

Ik vind het van groot belang dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium over plannen met belang-
hebbenden en geinteresseerden overleg voert en van gedachten wisselt. Het is zaak dat we luisteren naar
de opvattingen en ideeën van anderen. De gemeente kan op basis van die inbreng een afweging maken en
komen tot zo optimaal mogelijke oplossingen en voorstellen.

Soms vinden insprekers hun reacties terug in de uiteindelijke plannen. In gevallen dat dit niet gebeurt,
betekent het allerminst dat de inbreng niet serieus is genomen. De gemeente zal in haar rol van regisseur
echter alle belangen in het oog dienen te houden. Bij een aantal projecten hebben inspraak en samen-
spraak wel geleid tot aanpassing van plannen. 
Communicatie speelt een sleutelrol in het interactieve beleidsproces. Het gebeurt helaas nog te vaak dat er
te laat gecommuniceerd wordt, waardoor er onnodig onduidelijkheid en verwarring ontstaat. Verbetering
van de communicatie en interactieve beleidsvorming zijn dan ook speerpunten voor de komende jaren.
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3. Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening

Kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties
De gemeente Papendrecht werkt met het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. In 2002 is in het kader van dit model ver-
der gewerkt aan het beschrijven van de werkprocessen van diverse afdelingen. Dit maakt eventuele knelpunten beter zichtbaar
zodat deze kunnen worden opgelost

Klanttevredenheidsonderzoek
De gemeente wil graag tevreden klanten. De afdeling Publiekszaken heeft zich de afgelopen anderhalf jaar ingezet voor de ver-
dere verbetering en het op een centraal punt samenbrengen van de dienstverlening. In 2002 is een onderzoek uitgevoerd om de
kwaliteit van de dienstverlening aan de loketten van de gemeentewinkel te meten. Het onderzoek wees uit dat Papendrecht op
alle onderdelen beter scoort dan vergelijkbare gemeenten. Als algemeen oordeel voor de dienstverlening kenden de bezoekers
een cijfer van 8,3 toe, terwijl de vergelijkbare gemeenten gemiddeld een 7,8 scoorden.
De mensen die de enquête invulden, konden meedoen aan een verloting. De winnaar kreeg een leuke attentie. Wanneer ik
de winnares tegenkom op de Meent wisselen we steeds over en weer ervaringen uit.

Vernieuwing website
In 2002 is de site van de gemeente www.papendrecht.nl vernieuwd. De gemeentelijke site wordt
bijna dagelijks voorzien van actuele informatie over het reilen en zeilen van de gemeente.
Zo kunt u hier bijvoorbeeld allerlei informatie vinden over de beslissingen die het
gemeentebestuur neemt, over voorgenomen verkeersmaatregelen of over
lopende projecten. Via het raadsinformatiesysteem kunt u zelfs van-
achter uw computer vergaderstukken van de gemeenteraad
raadplegen en via het discussieplatform kunt u met andere
Papendrechters discussiëren over uw gemeente. Het is voorts
mogelijk via de site vragen aan de gemeente te stellen. De site wordt
dagelijks door vele inwoners bezocht.

Bezwaarschriften
De commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften adviseert de
bestuursorganen van de gemeente Papendrecht (gemeenteraad, college en burge-
meester) met betrekking tot de heroverweging van gemaakte bezwaren en ingestel-
de administratieve beroepen. De commissie is gesplitst in drie kamers. Deze kamers
behandelen de bezwaar- en beroepschriften die respectievelijk worden ingediend naar
aanleiding van besluiten van bestuursorganen en zijn voorbereid door drie gemeentelijke
sectoren: Bestuur en Bedrijfsvoering, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en Burger en
Samenleving. 

In totaal heeft de commissie 21 keer vergaderd. Alle vergaderingen gingen over bezwaarschriften. 

Insprekers in commissievergaderingen

Totaal aantal Ingetrokken Behandeld Hoorzitting Advies
bezwaarschriften

Kamer 1 66 7 61 23 59
Kamer 2 26 6 15 12 12
Kamer 3 3 1 2 2 2
Totaal 95 14 78 37 73
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Klachten
Iedere bewoner van Papendrecht heeft het recht bij een bestuursorgaan te klagen over een gedraging van
een bestuursorgaan (te weten gemeenteraad, college of de burgemeester) of van hun/zijn medewerkers. Dit
is het intern klachtrecht. Daarnaast kan een burger een klacht ook aan een onafhankelijke instantie voor-
leggen als hij ontevreden is met de interne procedure of als hij het niet eens is met de uitkomst van die
interne procedure. Dit wordt het externe klachtrecht genoemd. Deze klachten worden behandeld door een
onafhankelijke instantie die buiten het bestuursorgaan staat. 
In 2002 fungeerde de commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften als gemeentelijke ombuds-
commissie, verantwoordelijk voor de uitvoering van de externe klachtbehandeling.

Om de onafhankelijkheid van de externe klachtbehandeling nog meer te benadrukken, bestaat het voorne-
men bij de gemeente om met ingang van 1 januari 2004 aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman.
Immers, de Nationale Ombudsman geldt als een gezaghebbend, onafhankelijk instituut. Daarnaast heeft de
Nationale Ombudsman permanente ambtelijke ondersteuning en is dus ook in staat continu capaciteit en
kwaliteit te leveren.

In 2002 zijn drie klachten intern behandeld. Deze klachten hadden betrekking op:
• behandeling aanvraag bouwvergunning;
• telefonische bereikbaarheid van een ambtenaar;
• te late verstrekking informatie door de gemeente aan de Informatie Beheer Groep. 

De klacht met betrekking tot de behandeling van een aanvraag bouwvergunning is gegrond verklaard. Naar
aanleiding van deze klacht zijn binnen de afdeling Bouwen en Milieu afspraken gemaakt om te zorgen dat
eensluidende informatie wordt verstrekt aan de aanvrager van een bouwvergunning.

De telefonische bereikbaarheid was, door de veelvuldige afwezigheid van de betreffende ambtenaar, onvol-
doende. Ondanks organisatorische maatregelen om de communicatie met burgers te stroomlijnen zijn deze
maatregelen inzake deze specifieke klacht helaas tekortgeschoten. De desbetreffende ambtenaar heeft zijn
excuses aangeboden, die door de klager zijn aanvaard. 

De klacht inzake de verstrekking van informatie aan de Informatie Beheer Groep (IBG) is ongegrond ver-
klaard. De gemeente had de informatie op tijd aangeleverd. De IBG heeft de gegevens echter pas verwerkt
met ingang van de eerstvolgende maand.

Van de drie klachten is slechts die omtrent de telefonische bereikbaarheid van een ambtenaar binnen zes
weken na ontvangst van de klacht afgehandeld. De andere twee klachten vergden meer tijd om tot een
weloverwogen besluit te komen. De gemeentelijke organisatie blijft streven naar duidelijkheid en structuur
waar het de coördinatie en zorgvuldige behandeling van klachten van burgers betreft. De klachten zijn niet
voorgelegd aan de ombudscommissie.



Brieven en telefoontjes
Het spreekt vanzelf dat brieven en telefoontjes van inwoners, bedrijven en instellingen op tijd afgehandeld dienen te worden.
Dat past binnen de klantvriendelijke opstelling, die de gemeente nastreeft. Het lijkt mij daarom een goed idee om steekproefs-
gewijs te turven hoe lang het duurt voordat brieven en telefoontjes worden beantwoord. De gemeente gaat bij haar besluiten
en gedrag altijd zorgvuldig te werk: dan duren dingen wel eens langer dan een inwoner zou willen. Aan de andere kant is tijd
een rekbaar begrip: wachten duurt bijna altijd te lang. Ik vind wel dat de  gemeente zich hier tot het uiterste moet inspannen:
de inwoner (de klant) moet centraal staan.

Ik heb overigens geconstateerd dat de kwaliteit van de dienstverlening over het algemeen goed is te noemen. De diensten die
de gemeente via de Gemeentewinkel aan inwoners aanbiedt, zijn van een hoge kwaliteit. Het klanttevredenheidsonderzoek
heeft dat ook uitgewezen.
De kwaliteit van onze interne procedures kan echter beter. Het gebeurt nog te vaak dat brieven en/of telefoontjes te laat 
worden beantwoord. Dat moet veranderen. Papendrecht moet een gemeente zijn, die zorgvuldig en correct met vragen van
inwoners omgaat en deze op een tijdige en goede manier afhandelt.
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4. Overige onderwerpen

Referendum
In 2002 zijn in totaal negen besluiten genomen waarover, op grond van de Tijdelijke referendumwet, een
referendum kan worden gehouden. Dit noemt men ‘referendabele’ besluiten. Er zijn echter geen verzoeken
hiertoe ontvangen. In 2002 is dan ook geen referendum gehouden in Papendrecht. 
De volgende besluiten vielen onder de eerdergenoemde Tijdelijke referendumwet:

• Planschadeverzoeken
• Verordening leerlingenvervoer
• Aanpassing beleid inzake Woonruimteverdeling Drechtsteden met ingang van 1 oktober 2002
• Verordening Algemene Garantievoorwaarden
• Eerste wijziging Marktverordening Papendrecht 2000
• Belastingverordening
• Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
• Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering 

van lijkbezorgingsrechten
• Verordening commissie bezwaarschriften

Klokkenluidersregeling
De gemeente kent sinds 2002 voor het personeel een klokkenluidersregeling. Deze regeling moet ervoor
zorgen dat (vermoedelijke) misstanden binnen de organisatie worden opgepakt. De klokkenluider, oftewel de
ambtenaar die vermoedelijke misstanden rapporteert, krijgt bescherming, net als de persoon die de klokken-
luider aanhoort. In Papendrecht zijn in 2002 geen misstanden gemeld.

Wet Samen
De Wet Samen beoogt het bevorderen van deelname aan de arbeidsmarkt door specifieke groepen allochto-
nen. Uit gegevens blijkt dat ten opzichte van 2000 het percentage medewerkers dat valt onder de doel-
groep van de Wet Samen is gestegen van 5,6% naar 6,8%. Het gestelde streefcijfer van 7% is weliswaar
niet gehaald maar er is sprake van een stijging van 1,2%. 
In Papendrecht hebben we ervoor gekozen om het landelijke streefcijfer als referentiekader te nemen. Dat
gebeurt omdat de gemeente enerzijds merendeels landelijk werft en anderzijds omdat het streefcijfer van
de regio Rijnmond, waar Papendrecht onder valt, geen reële afspiegeling is van de samenstelling van de
lokale bevolking. 

Gemeentelijke organisatie
As burgemeester heb ik een coördinerende rol in het totale besluitvormingsproces. Als coördinator houd ik
de eenheid van het gemeentebeleid in het oog en kijk ik bovendien naar de toekomst. De visie 2015 is een
goed voorbeeld van lange-termijnvisie. Deze beschrijft richtingen waarin Papendrecht zich in de toekomst
zou kunnen ontwikkelen. Veel wensen van inwoners zijn erin opgenomen. De visie is in de gemeenteraad
besproken en zal gebruikt worden voor een te ontwikkelen structuurvisie. Hierin zullen keuzes voor de toe-
komst moeten worden gemaakt. 
Het is essentieel om daarbij steeds naar de inwoners te luisteren. De totstandkoming van de visie mag wat
mij betreft interactiever. 

Het college heeft zich het afgelopen jaar tweemaal tijdens bezinningsdagen teruggetrokken om zich te
beraden op de rol en taken die het heeft en om ideeën en visies te formuleren voor de komende tijd.
Daarnaast heb ik zelf de zogenaamde Lochemconferentie voor burgemeesters bezocht. Verder voer ik 
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periodiek overleg met de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad, het zogenaamde seniorenconvent. Ook neem ik met
collega-burgemeesters deel aan informatie- en discussiebijeenkomsten op het provinciehuis.

Als burgemeester heb ik natuurlijk ook veel contact met onze ambtelijke medewerkers. Op het gemeentehuis en op de buitenlo-
caties wordt, in een onderling goede sfeer, hard gewerkt. Onze gemeentelijke organisatie telt tal van jonge mensen met ambitie
die graag voldoening van hun werk willen hebben; trots zijn op hun werk. Veel dingen lopen goed; dat krijgt doorgaans minder
aandacht dan de zaken die minder goed verlopen. 
Samen staan we stil bij feestelijke aangelegenheden, maar ook bij minder leuke gebeurtenissen. Het afgelopen jaar overleed 
Bas Baks, een van onze medewerkers. In de vergadering van de gemeenteraad en op het moment dat we samen met zijn familie
afscheid namen, heb ik te zijner nagedachtenis het woord gevoerd. Dat zijn ontroerende momenten. 
Om te weten wat er er onder de medewerkers leeft, is een aantal initiatieven genomen:

• Het college en het directieteam overleggen regelmatig in gezamenlijke vergaderingen;
• Er worden themavergaderingen georganiseerd voor het college en de medewerkers. Dan komen medewerkers uitleggen

waar ze mee bezig zijn en kan het college daarover vragen stellen. Dit is een zeer vruchtbare manier om met elkaar ken-
nis te maken en een indruk te krijgen van elkaars werkzaamheden. 

Gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen
In 2002 zijn drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: één aan voormalig wethouder De Koning en één aan 

oud-raadslid mevrouw Brand. De derde onderscheiding mocht ik uitreiken aan J.F. Mulder. Hij is van 1984 tot 
1 september 2000 onafgebroken raadslid in Papendrecht geweest. Bovendien was hij van 1990 tot 1994 

en van 1998 tot 2000 wethouder. Op 1 september 2000 werd hij benoemd tot burgemeester van de
gemeente Axel.

Verder vond, zoals elk jaar op Koninginnedag, de Oranjeborrel voor gedecoreerden plaats.
Deze borrel wordt georganiseerd voor mensen die een belangrijke betekenis voor de

Papendrechtse samenleving hebben (gehad). Het Oranjecomité is een belangrijke
en onmisbare partner bij de organisatie van alle festiviteiten rondom

Koninginnedag en op 4 en 5 mei. 

Overzicht van overige contacten burgemeester met bevolking
De nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis is een goed moment voor inwoners, bedrijven, verenigingen, personeel van de
gemeente Papendrecht, de gemeenteraad en het college om elkaar te ontmoeten. Dat geldt ook voor verschillende andere
nieuwjaarsrecepties, bijvoorbeeld die van muziekvereniging Excelsior, de brandweervereniging, Provincie Zuid-Holland de
Werkgeverskring Drechtsteden, regio Zuid-Holland Zuid en de Kamer van Koophandel.

Maar er zijn meer evenementen waar ik graag mijn medewerking aan verleen zoals Koninginnedag, de kranslegging op 4 mei en
de intocht van Sinterklaas. Dit jaar heb ik op de verjaardag van de Koningin een telegram gestuurd om haar te feliciteren. De
gemeenteraad vergaderde namelijk ook juist op die dag. Op 02-02-02 heeft de gemeente een gelukstelegram naar Willem
Alexander en Maxima gezonden om hen geluk te wensen met hun huwelijk. Op de vooravond van het huwelijk is een groep
Papendrechters naar de Arena in Amsterdam geweest om de festiviteiten rondom dit huwelijk bij te wonen. Er zijn bewust geen
bestuurders meegegaan, maar juist een doorsnede van de Papendrechtse bevolking. 
Later dit jaar is na het overlijden van Prins Claus een condoleanceregister ingericht.
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Op 4 en 5 oktober 2002 vond het landelijke Oranjecongres plaats: een congres van alle Oranjeverenigingen
in Drechtstedenverband. 

Gouden, diamanten en briljanten huwelijken
In 2002 waren 53 echtparen 50 jaar getrouwd. Zij hebben namens het gemeentebestuur een bloemstuk
ontvangen en namens de burgemeester een felicitatiebrief. Zeventien echtparen waren 60 jaar getrouwd.
Aan zes echtparen heb ik persoonlijk mijn felicitatie overgebracht. In de andere gevallen was dit in verband
met de gezondheid van de echtelieden niet mogelijk. Ook waren er twee echtparen 65 jaar getrouwd. Hen
heb ik eveneens bezocht. Aan deze bezoeken hecht ik veel waarde. Het is boeiend om met de mensen te
praten. Ik doe veel informatie op over Papendrecht en krijg een beeld van hoe dingen in de loop der tijd
veranderd zijn.

Introductie en kennismaking
Ik heb diverse bezoeken aan burgemeesters uit de regio gebracht om kennis met hen te maken. 
Ook is een aantal organisaties bij mij op bezoek geweest. Dat waren onder meer de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG), de Culturele Raad, de Natuur- en Vogelwacht, het Da Vinci College, de
Papendrechtse Adviesraad voor Gehandicapten (PAG), de Huurdersvereniging en het
Papendrechts Mannenkoor.

Werkbezoeken
Verder heb ik in 2002 regelmatig een bezoek gebracht aan het
Papendrechtse bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, vereni-
gingen en overige maatschappelijke organisaties. In
het begin, kort na mijn installatie, gebeurde dit
ongeveer twee keer per week; inmiddels is
het één keer per week. Voor een burge-
meester is het belangrijk om de samenleving
actief op te zoeken. Dat kan het aanwezig zijn bij
de opening van een nieuw bedrijfspand, maar ook
het bijwonen van de kerstviering van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en de Stichting
Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP).
Het programma voor werkbezoeken aan bedrijven, onderwijs-
instellingen, sportverenigingen en andere maatschappelijke orga-
nisaties bestaat veelal uit een kennismaking met directies en mede-
werkers, bedrijfspresentaties en - wanneer de tijd het toelaat - een
rondleiding. De werkbezoeken worden enthousiast en positief ervaren
door met name de gemoedelijke en informele sfeer waarin ze plaatsvinden. 

Van der Grijp
Rietveld Bouw
Het Palet
Winkelcentrum Westpolder
IV Consult
Groen Schildersbedrijf
Betoncentrale Lingen
Historische Vereniging 
West Alblasserwaard

ROM-D
Bibliotheek
Educatief Centrum
Winkelcentrum Wilgendonk
Stichting Dorpsbehoud
Van der Vorm Bouw
Watersportvereniging
Papendrecht

Rotary

Denksportvereniging
Voetbalvereniging 
Papendrecht

Wijkvereniging Stellingmolen
Thieme’s Thee
Voetbalvereniging
Drechtstreek

Geveke Motoren

Aan onderstaande bedrijven en organisaties is een bezoek gebracht



Raadsexcursie 
De jaarlijkse raadsexcursie speelt zich af in een informele sfeer. Dat zorgt ervoor dat de dag gezellig en ongedwongen verloopt.
Zeker in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en de start van de nieuwe raad is een kennismaking op een informele
manier van het grootste belang. De raadsexcursie van 2002 stond in het teken van de actualiteit, en wel de ontwikkelingen
rond het centrum. Er is een bezoek gebracht aan het winkelcentrum ‘In de Bogaard’ in Rijswijk. In het bijzonder werd hier aan-
dacht besteed aan de ondergrondse parkeergarage onder het evenementenplein. Het eerste deel van de dag werd afgesloten
met een bezoek aan Delft voor de lunch en een rondvaart door de grachten. Daarna bezochten we het winkelcentrum Den
Tuinen in Naaldwijk, dat als geheel een bijzondere uitstraling heeft. 

Vaste overleggen
Maandelijks neem ik deel aan de burgemeesterskring Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Vijf keer per jaar is er bovendien een
Driehoeksoverleg van het district Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Dit is een overleg met het Openbaar Ministerie, politie en
burgemeesters. Daarnaast is er een regionaal college, op het niveau van Zuid-Holland Zuid, dat ook bestaat uit de burge-
meesters, het Openbaar Ministerie en de politie: hier vindt afstemming plaats op politiegebied. Daarnaast overleg ik regelmatig
met de plaatselijke politie en brandweer. 
Verder ben ik voorzitter van het Willem de Zwijger College. Tijdens vergaderingen komen de lopende bestuurlijke zaken aan
bod. Het afgelopen jaar heb ik bovendien besprekingen gevoerd met de Lage Waard om de (on)mogelijkheden van samenwer-
king te bekijken.

Overige handelingen
Ik leg niet alleen werkbezoeken af, maar verricht ook andere handelingen. Een voorbeeld is het slaan van een eerste paal. Dit
heb ik onder meer in de Oostpolder gedaan en bij het nieuwe kantoor van Van der Vorm aan de Veerweg. Toen PKC in Praag de
Europacup behaalde, heb ik de selectie op Schiphol ontvangen. Ook heb ik de ploeg daarna op 19 september gehuldigd voor het
behalen van het kampioenschap. In het gezelschap van wethouder De Jong ben ik bij Gideon de Jong op bezoek geweest: hij
levert opmerkelijke prestaties op de fiets.
Tot mijn spijt heb ik, door miscommunicatie, de opening van de expositie 10 jaar Museum van Stichting Dorpsbehoud gemist.
De diapresentatie die ik later bezocht en de videofilm maakten echter veel goed.
Het komt voor, dat op één dag meerdere openingen, bezoeken enz. in mijn agenda staan. Dat zijn hectische dagen. Toch vind ik
het belangrijk om bij dit soort activiteiten aanwezig te zijn. Ik heb als burgemeester de meest uiteenlopende taken en kom ook
bij veel verschillende bedrijven en verenigingen: dát is nu precies wat mijn werk zo boeiend maakt. 

24

Gemeente Papendrecht  Burgerjaarverslag 2002

Ontvangst op Schiphol van PKC (Europacup)
Eerste paal slaan Van der Vorm 
Eerste paal slaan Eurowoningen
Start wijkplatform Westpolder
Diploma-uitreiking Willem de Zwijger College
Startschot Bedrijvenloop Ronde van Nedstaal
(goede doel: Het Palet)

Prijsuitreiking Rotaryclub 
(goede doel: De Bongerd)

Uitreiking wisseltrofee Zilveren Brug bridgeclub
Je Coupe

Opening asielzoekerscentrum
Opening Zorgbeurs
Heropening kantoorpand Van der Vorm
Eerste paal slaan Oostpolder Van der Vorm
Openen Infowinkel Papendrechtse Adviesraad
voor Gehandicapten

Bijwonen Kerstviering Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen

Nevenvestiging de Willem
Eerste steenlegging Rietveld Bouw
Opening Martin Struyk 

Accommodatie atletiekvereniging Passaat
Startschot Wielerronde
Opening Rommeldam
Opening tentoonstelling Atelier Bosch
Eerste politie keurmerk
Opening tentoonstelling Modelbouwvereniging
Bijwonen concert Papendrechts Mannenkoor
Bijwonen 50-jarig bestaan Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen

Opening Bowls toernooi
In ontvangst nemen beeldenbrochure 
Culturele Raad Papendrecht

Interval
Zwembad
Ondernemersvereniging Papendrecht/ 
Samenwerkende Industrieën Papendrecht

Bijwonen 10-jarig bestaan Bowlsclub
Modelbouw Papendrecht
Overlegorgaan Kerken Papendrecht

Het volledige overzicht van bezoeken in dit verslag verwerkt
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