
Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-
trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-
denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-
ren. Ook leerlingen van scholen deden volop mee.   

Jongeren zijn belangrijke gebruikers van sportvoor-
zieningen in de gemeente. Als lid van een sportver-
enigingen of als recreant. De gemeente wilde hen 
ook laten meepraten en -denken over het nieuwe 
Sportcentrum en schreef een ontwerpwedstrijd uit 
voor leerlingen van de groepen 8 van basisscholen 
in Papendrecht. Opdracht? Maak een ontwerp voor 
buitenbad en ligweide. Dat leverde tientallen werk-
stukken op, van tekeningen tot complete modellen. 
De ontwerpen zijn speels en er is veel aandacht voor 
fun-elementen. Ronde vormen voor de recreatieba-
den blijken populair en bovendien vindt de jeugd dat 
een glijbaan niet mag ontbreken. Een jury onder leiding 
van wethouder Vogel en bestaande uit Albert van der 
Hout en Hannelore van Hamburg van jeugdcentrum 
Interval en Claudia de Win, jeugdlid van Zwemvereni-
ging De Geul koos het winnende ontwerp. Winnaar 
Lennart van Dalen ontving naast een jaarabonnement 
voor zich zelf, entreekaartjes voor het zwembad voor 
zijn hele klas. Het nieuwe sportcentrum aan de Lange 
Tiendweg is volgens planning klaar in 2011. 

Scholieren ontwerpen 

Papendrecht werkt hard aan een 
nieuw Sportcentrum. Ook leer-
lingen van scholen droegen hun 
steentje bij. Lennart van Dalen 
van de Augustinusschool maakte 
het winnende ontwerp voor het 
buitenbad en de ligweide. 
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Doekoe 

Gebeurt er in Papendrecht te 
weinig voor jongeren? Daar kun 
je zelf wat aan veranderen. Kom 
met een goed idee en je krijgt er 
nog geld voor ook. Doe-geld voor 
goede ideeën. 

–> pagina 2

Op de straat 

Jongerenwerker Chandre Nandoe 
fi lmde jeugdige Papendechters 
op straat en vroeg wat zij van 
hun gemeente vinden.  

–> pagina 3

Politiek talent 

In groepen van dertig gingen 
leerlingen onder voorzitterschap 
van raadslid Ernst Schotting in 
de raadzaal in debat. Voor po-
litieke partijen een mooie gele-
genheid nieuw  politiek talent te 
ontdekken.   

–> pagina 3

Het laatste woord 

Vijf jeugdige Papendrechters 
over Papendrecht. 
Papendrechtse band wijdt 
De Meent in. 
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Papendrechts eerste 
jongerenburgerjaarverslag 
Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst 
een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat 
doet de gemeente voor jongeren? Wat doen 
jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de 
burgemeester van Papendrecht voor met de 

Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij voor 
wederzijds begrip? Het jongerenburgerjaar-
verslag geeft antwoord op al die vragen. 

“Ons ‘gewone’ burgerjaarverslag heeft de titel ‘bouwen 
aan de toekomst’. Nu 
luidt het gezegde wie 
de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Bouwen aan 
de toekomst, betekent 
voor mij als burgemees-
ter dus ook aandacht 
voor de jeugd.” Aan 
het woord burgemees-
ter Kees de Bruin van 
Papendrecht die in een 
burgerjaarverslag ver-
telt hoe het met de ge-
meentelijke dienstverle-
ning is gesteld. Het was 
zijn idee om dit jaar voor 
het eerst, waarschijnlijk 
zelfs de eerste keer in 
Nederland, speciaal een 
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Hip en effectief: meedenken

Het sportcentrum is een voorbeeld hoe steeds meer 
gemeenten en dus ook Papendecht dat proberen 
aan te pakken. Neem niet een besluit en kijk dan 
hoe de reacties zijn, maar probeer mensen actief 
te betrekken bij plannen voordat je een besluit 
neemt. De gemeente past dit ook steeds vaker toe 
bij jongeren. Een dergelijke aanpak staat bekend 
onder uiteenlopende woorden als meepraten, mee-
spraak, meedenken, meeontwerpen, participatie. 

Lennart van Dalen (Augustinusschool) maakt winnend ontwerp voor Sportcentrum. Lennart op de foto met zijn hele 
klas, die dankzij hem een vrijkaartje voor het zwembad kreeg.

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-
trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-
denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

Jongeren zijn belangrijke gebruikers van sportvoor-
zieningen in de gemeente. Als lid van een sportver-

buitenbad en ligweide. Dat leverde tientallen werk-

fun-elementen. Ronde vormen voor de recreatieba-
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burgerjaarverslag voor de jeugd uit te 
brengen. De Bruin: “Een van de taken 
van de burgemeester is te waken over 
veiligheid en te zorgen voor sociale 
samenhang in Papendrecht. Jongeren 
spelen daarbij een belangrijke rol.”

De wet
Hoe de gemeente hoort te handelen, 
ligt vast in een wet, de Gemeentewet. 
De gemeente slaat dan op het college 
van burgemeester en wethouders die 
besturen en de gemeenteraad die de 
hoofdlijnen uitzet en de uitwerking 
daarvan controleert. Dat is te verge-
lijken met de regering en de Tweede 
Kamer: de regering regeert en de 
Tweede Kamer controleert haar. Die-
zelfde wet vraagt de burgemeester 
te vertellen over de gemeentelijke 
dienstverlening. Dat gebeurt in het 
burgerjaarverslag dat hij aanbiedt 
aan bewoners en gemeenteraad. 

Jongeren betrekken
In vrijwel alle Papendechtse wijken 
zijn er klachten over overlast van 

jongeren. Jongeren op hun 
beurt klagen dat er te weinig 
te doen is. Burgemeester De 
Bruin: “Het is ‘en en’. Als er echt 
sprake is van overlast, moet je 
daar wat aan doen. Wij wil-
len als gemeente Papendrecht 
ook een aantrekkelijke plek zijn 
voor  jongeren. Zorgen dat er 
voldoende voorzieningen zijn, 
zodat zij zich op hun eigen 
manier kunnen vermaken. Wij 
doen daar echt ons best voor 
en elk jaar komt er wel wat bij. 
We hebben het jeugdcentrum 
Interval, een skatebaan, in 2008 
komt er een Johan Cruijff Court 
en zijn we van plan een Jon-
gerenontmoetingsplek (JOP) te 

creëren aan het Van der Palmpad bij 
het Willem de Zwijgercollege, jaarlijks 
is er Powerpark, om maar wat dingen 
te noemen. Ieder jaar nemen we in 
een wijk speelvoorzieningen onder de 
loep en voegen waar nodig nieuwe 
toe. Dat doen we steeds vaker met 
de jeugd zelf, naast ouders en jeugd-
instellingen. Ook stimuleren we dat 
jongeren zelf met goede ideeën ko-
men. Dan krijgen ze van ons Doe-geld 
om het te kunnen uitvoeren.” 

Begrip
Kees de Bruin vindt het tot de taken 
van de burgemeester horen om te 
zorgen voor samenhang in Papen-
drecht. “Allochtonen, autochtonen, 
jongeren, ouderen. Een sterke samen-
leving heeft samenhang en voor sa-
menhang is wederzijds begrip nodig. 
Voor jongeren is een hangplek een 
locatie om met elkaar te chillen na 
een dag school, voor omwonenden 
een bron van overlast of gevoel van 
onveiligheid. Respect en begrip voor 
elkaar, voorkomt een hele hoop er-
gernissen en onnodige escalaties.” 



PAPENDRECHT & JONGEREN

Leerlingen Knotwilg 
adopteren oorlogsmonument

Radiografisch racen 
door sporthal 

Kinderen 
kiezen hun 
speeltoestellen  
Nadat de inwoners van drie tot en met 
twaalf jaar van de Westpolder een top 
tien samenstelden met hun favoriete 
speeltoestellen, konden ze die in april 
in gebruik nemen. Voor het Vondel-
park stond een kabelbaan met stip op 
nummer 1. Na de offi ciële opening 
werd de hele middag gefeest en ge-
speeld rond onder andere  de glijbaan, 
schommel, voetbaldoeltje, zandbak, 
klimklautertoestellen en wip. 
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Sporthal De Donck werd nu eens niet 
gebruikt door volleyballers, turnsters 
of handballers maar door radioracers 
die radiografi sch auto’s door de hal 
stuurden. Het was het idee van de 
dertienjarige Nico van den Berg die 
verschillende parcours bedacht, van 
vlak tot ruig. Een grote waterbak op 
de parkeerplaats bood plaats aan mo-
delboten met elektromotoren. 
Nico van den Berg nam deel aan de 

Doe-geld prijsvraag. De gemeente 
stelt hiermee geld beschikbaar voor 
goede ideeën voor jongerenactivi-
teiten. Het enthousiasme van Nico 
sloeg over op de jury die besloot geld 
beschikbaar te stellen voor het idee. 
Nico vond daarnaast ook zelf nog 
sponsors voor het evenement. Mede-
werkers van jeugdcentrum Interval en 
modelbouwvereniging Papendrecht 
hielpen Nico met de organisatie.

Leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van 
alle vier vestigingen van de Prins Flo-
risschool deden mee aan het project 
‘Kunst’. Zij hielden zich bezig met al-

lerlei vormen van kunst zoals beeld-
houwen, fotografi e, muziek en schil-
derkunst. Ook maakten zij uitstapjes 
naar onder meer musea en een fo-

tozaak. Een groep woonde een con-
cert van de Marinierskapel bij. Maart 
opende burgemeester De Bruin met 
de onthulling van de Ertepeller de 
tentoonstelling rond het project in de 
hal van de Prins Florisschool aan de 
Moerbeihof 5 

Om het project ‘Kies voor Hart en 
Sport’ en het belang van sport, ge-
zonde voeding en een gezonde leef-
stijl bij scholieren onder de aandacht 
te brengen, bezochten Rik en Tik de 
deelnemende Papendrechtse basis-
scholen. De twee mascottes leggen 
uit hoe het project in zijn werk gaat: 
‘kies voor Hart en Sport’ wil een ac-
tieve- en gezonde leefstijl bij jonge-
ren stimuleren. Ze leren na te denken 

over hun eigen leefstijl en maken 
kennis met een sport die goed bij ze 
past. Leerlingen van de groepen 6, 7 
en 8 van het basisonderwijs maakten 
tijdens gymnastieklessen kennis met 
verschillende vormen van sport. Bij 
de afsluiting van het project konden 
ze deelnemen aan een van de 17 ver-
schillende sportclinics, georganiseerd 
door de sportverenigingen uit Papen-
drecht en Alblasserdam. De Prins Con-

stantijnschool, Anne Frankschool, het 
Kofschip, de Knotwilg, de Prins Floris-
school, Koningin Beatrixschool en de 
Viermaster deden in 2007 mee. De 
Knotwilg (locatie Leilinde in de Mo-
lenwijk) won een enorme wissellokaal 
ter ere van de meeste inschrijvingen 
voor de sportclinics. De school kreeg 
deze tijdens de Nationale Sportweek.
Kies voor Hart en Sport is een initia-
tief van de gemeente Papendrecht.

Leerlingen van de Koningin Beatrix-
school droegen in 2007 adoptie van 
het oorlogsmonument over aan 
groep 7 van de Knotwilg. Na een 
welkomstwoord las burgemeester De 
Bruin een fragment voor uit het dag-
boek van Anne Frank. Leerlingen van 
de Koningin Beatrixschool vertelden 

hoe zij de adoptie invulling gaven. 
Leerlingen van De Leilinde belichtten 
hun motivatie voor het komende jaar. 
Gezamenlijk legden de leerlingen een 
krans en bloemen bij het monument 
op de begraafplaats. Daarna waser 
twee minuten stilte.

Geloof in weidemolen
Junior-molenaar Robert van ’t Geloof stopte eigenhandig het verval 
van de weidemolen in park Noordhoekse Wiel. 

Robert van ’t Geloof zette in mei de in oude glorie herstelde weidemolen in 
park Noordhoekse Wiel in beweging. Op zijn initiatief knapte een groep vrijwil-
ligers de vervallen molen in twee jaar tijd op. De molen - geen replica, model of 
hobbyproject maar een originele Noord-Hollandse weidemolen - werd in 1980 
door bewoners van de Molenvliet geschonken, maar raakte langzamerhand in 
onbruik. Totdat Robert bij de gemeente aan de bel trok. 
In het verleden werden weidemolens in Noord-Holland vaak door boeren in-
gezet om hun land te bemalen en het waterniveau te regelen. Molenaar Aad 
Schouten van de Wingerdse Molen en leermeester-molenaar van het Gilde 
houdt toezicht op de herstelde molen in Papendrecht en zorgt voor de bedie-
ning en uitvoering van klein onderhoud. 

Nico van den Berg heeft snel idee 
Junior-huwelijk in gemeentehuis

Kinderen van vier tot zes jaar van de 
Oranje Nassauschool wilden wel eens 
weten wat er nu eigenlijk gebeurt in 
het gemeentehuis. Om dat echt goed 
te ervaren, mochten Brian Ooijen en 
Fabiënne de Groot met elkaar trou-
wen op het gemeentehuis. 
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke 
stand Christine van der Put trouwde 
het jeugdige bruidspaar. Sacha Bur-

ger en Aline Troost waren getuigen.  
Alle andere kinderen hadden een rol. 
Door de gemeente werd een akte op-
gesteld, buiten werden de kinderen 
opgewacht door ouders, op school 
aan de Leeuwerikstraat volgde een 
receptie. Boeket, bloemblaadjes, bel-
lenblaas en ringen ontbraken niet tij-
dens de feestelijkheden. 

Rik en Tik voor Hart en Sport 

Kinderen verkennen kunstvormen

Vanaf april 2008 is er ook in Papendrecht een 
Cruyff Court, een moderne voetbalkooi met veld 
waarop   jongeren kunnen bewegen en samen-
spelen. In de relatief jonge wijk Oostpolder wer-
ken scholen die direct naast het Cruyff Court 
liggen, het jongerenwerk en de sportverenigin-
gen uit Papendrecht samen aan deze thema’s. In 
2005 richtten de Cruyff Foundation en de KNVB 
de stichting Cruyff Courts KNVB Velden op met 
als doel binnen enkele jaren honderd Cruyff 
Courts te realiseren. Die stichting betaalt grof-
weg de helft van de aanleg van de Cruyff Court 
die ongeveer honderdduizend euro kost. De ge-
meente Papendrecht en de Rotary Club zorgen 
voor de andere helft. 

Hoe krijg je geld voor een 
goed idee?
Simpel:
• Je bent tussen de 12 en 21
• Je woont in Papendrecht
•  Je idee moet iets leuks opleveren 

en/of toegankelijk zijn voor zo 
veel mogelijk jongeren in Papen-
drecht

•  Je hebt zelf nagedacht over wat 
je wilt, hoe je het wilt, voor en 
met wie en hoeveel het ongeveer 
gaat kosten

• Je idee is realistisch
•  Je doet na afl oop verslag aan de 

gemeente 
Toch?

Gebeurt er in Papendrecht te weinig voor jon-
geren? Daar kun je zelf wat aan veranderen. 
Kom met een goed idee en je krijgt er nog geld 
voor ook. 

Jongeren die Papendrecht saai vinden, kunnen 
daar verandering in brengen met Doe-geld. 
Leuke ideeën kosten geld en dat heeft niet elke 
jongere. In de Doe-geld-prijsvraag is € 5000 
beschikbaar voor de beste ideeën. Dat kan iets 
zijn met sport, muziek of kunst, maar mag ook 
te maken hebben met een magazine of websi-
te speciaal voor Papendrechtse jongeren. Kijk 
maar eens naar het volgende bericht. 

Doe-geld: doekoe om 
coole dingen te doen

Kopie van het standbeeld 'De Ertepeller' gemaakt door groep M1/2 in het 

kader van het project 'Kunst'.

Burgemeester De Bruin onthult een model van de Ertepeller. Scho-
lieren van de Prins Florisschool maakten deze in het kader van het 
project ‘kunst’. 

Toch?

Simpel:

Toch?

Wat doen ze daar nu eigenlijk op het gemeentehuis. Leerlingen van 
de Oranje Nassauschool wilden dat wel eens weten en ... trouwden 
maar meteen om de proef op de som te nemen. De burgemeester 
ontving hen. 



COMMUNICATIE

De meeste jongeren die Chandre 
Nandoe interviewt vinden Papen-
drecht wel een “chill stadje”. Chandre 
fi lmt ze vooral op bekende hangplek-
ken. Omwonenden associëren die lo-
caties vaak met overlast. Volgens de 
jongeren in de fi lm Op de straat ten 
onrechte. Reacties variëren van “als 
ze maar rustig blijven” tot “meestal 
bellen ze meteen de politie op”. Jon-
geren zeggen de plekken vooral te 
gebruiken om “met elkaar te praten” 
of “een balletje te trappen” en vinden 
dat ze daarmee geen overlast veroor-
zaken. “Als mensen klagen over afval, 
geef ons dan prullenbakken.” 

Cool, maar soms nat
Uit de dvd blijkt dat de jeugd die veel 
op straat is de meest gangbare ont-
moetingsplekken wel cool vindt, maar 
graag zou zien dat er een afdakje is 
zodat ze droog blijven wanneer het 
regent. Ook vragen ze om bank-
jes en de al genoemde prullenbak-
ken. Buiten de ontmoetingsplekken, 
zien jongeren wel wat in een studio, 
jeugdhonk en vooral meer uitgaans-
gelegenheden. Waardering spreken 
ze uit voor het skatepark, Powerpark 
en Interval. In gesprek blijven

Aan het einde van de fi lm vraagt een 
van de jongeren begrip voor hun 

standpunt en rapt “maak plaats voor 
mijn plaats”. Als de jongeren op hun 
beurt begrip voor het standpunt van 

omwonenden tonen, komt het alle-
maal goed. Of met de woorden van 
wethouder Maria Zaal aan het slot 
van de presentatie van de fi lm: “Het 
is goed dat jongeren hun wensen 
uiten. De gemeente wil graag met ze 
in gesprek blijven. Tegelijkertijd moe-
ten jongeren ook zelf verantwoorde-
lijkheid nemen.” De Papendrechtse 
rappers van Anoniem sloten de pre-
sentatie af. Hierna was er ruim de 
gelegenheid om te discusiëren met 
de jongeren. Duidelijk kwam hieruit 
naar voren dat er behoefte is aan 
overdekte hangplaatsen binnen een 
aantal wijken.Inmiddels werkt de ge-
meente hard aan het realiseren van 
een Jongerenontmoetingsplek aan 
het Van der Palmpad bij het Willem 
de Zwijgercollege. Inwoners kunnen 
hier nu op reageren.

Vetgedrukt! 
Jeugdige Papendrechters maakten in de 
zomer een eigen krant. Deze werd huis-
aan-huis onder duizenden lezers in Pa-
pendrecht verspreid. 

Op initiatief van Hannelore van Hamburg van 
jeugdcentrum Interval meldden acht enthousi-
aste journalisten-in-de-dop zich om een echte 
krant te maken. Weekblad de Klaroen wilde wel 
meewerken door de jonge redactie te begeleiden 
en de jongerenkrant als onderdeel van de echte 
Klaroen uit te geven. Het resultaat: VETgedrukt! 

Sinds eind 2007 hebben jongeren uit de Drecht-
steden de website Cilio.nl waar ze alles kun-
nen volgen over sport, school en uitgaan in de 
Drechtsteden. De inhoud maken ze zelf.

Bij Cilio zijn het de bezoekers van de website zelf die 
informatie plaatsen: nieuws, blogs en multimedia, uit-
eenlopend van fotoverslagen van voetbalderbies tot 
fi lmpjes van hun stapavond, van nieuwsberichten uit de 
eigen straat of buurt tot de laatste belevenissen in een 
webblog. 
Jongeren kunnen hun eigen pagina maken en vrienden-
netwerken opbouwen, agenda’s opnemen met de activi-
teiten en evenementen die hen aangaan of interesseren. 
In de nabije toekomst krijgt Cilio ook een chatfunctie, 
waarmee jongeren met vrienden, maar ook met een 
hulpverlener kunnen chatten. 
Cilio is een initiatief van de Drechtsteden Sliedrecht, 
Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Zwijndrecht en Dordrecht. Doelstelling is maandelijks 
ruim 10.000 bezoekers. Het project loopt drie jaar. Ruim 
honderd studenten van verschillende opleidingen (sport 
& bewegen, sociaal culturele dienstverlening en recre-
atie & toerisme) verzorgen voor Cilio service, controle 
en content, ofwel de technische kant van de site. 

Papendrechtse jongeren hebben recht 
op een overkapte hangplek per wijk. 
Dat was een van de stellingen waarover 
leerlingen van het Willem de Zwijger 
College met elkaar debatteerden tij-
dens het jeugddebat in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

Zo’n 120 leerlingen deden in het kader van het 
vak maatschappelijke oriëntatie mee aan het 
inmiddels derde debat. Doel van dat vak is om 
leerlingen de beginselen van debatteren mee 
te geven. “De een is daarin wat fanatieker en 
meer betrokken dan de ander”, vertelt Wilma 
Havermans, die als communicatiemedewerker 
van de gemeente het debat mede begeleidde. 

Verbale strijd
De leerlingen kregen ’s ochtends vier stellin-
gen voorgelegd. Raadsleden van de politieke 
partijen in Papendrecht kwamen naar school 
om hen te helpen het debat voor te bereiden. 
Eerder al hadden de leerlingen zich verdiept in 
onderwerpen als het functioneren van de ge-
meente en de staat, verkiezingen, dictatuur en 
democratie, het parlement, politieke partijen 
en hun standpunten. 
In groepen van dertig gingen de leerlingen 
vervolgens onder voorzitterschap van raadslid 
Ernst Schotting in de raadzaal de verbale strijd 
aan, waarbij de standpunten van verschillende 
politieke partijen werden verdedigd. 

Met verve
“Dat deden ze heel goed”, stelt Wilma. “Na het 
debat zei een aantal woordvoerders het hele-
maal niet met de door hen verdedigde stel-
ling eens te zijn. Maar ze gingen zo op in hun 
rol dat dit niet te merken was. Heel knap. We 
hebben gezocht naar stellingen waar jeugd 
iets mee heeft, zodat de politieke partijen en 
wij als gemeente ook iets zouden leren over 
hun ideeën en opvattingen. Maar juist omdat 
ze zo goed het standpunt van ‘hun’ partij ver-

woordden, bleef dat een klein beetje onder-
belicht.” Zo werd de stelling voor sluiting van 
winkels op zondag met verve verdedigd door 
jongeren die bij wijze van spreken op die dag 
niets liever doen dan winkelen en in het cen-
trum gezellig een terrasje pikken.

Politieke talenten
Voor politieke partijen was het debat een 
mooie gelegenheid nieuwe redenaars en poli-
tieke talenten te leren kennen. Daarnaast was 
er in de voorbereiding en achter de schermen 
tijd om ideeën en ervaringen uit te wisselen. 
De reeks jeugddebatten wordt in de toekomst 
dan ook voortgezet.   

Cilio: website voor 
jongeren

Jongeren spreken met elkaar over 
jeugd, politiek en Papendrecht

Jongeren in Op de straat: 
“maak plaats voor mijn plaats”
Jongerenwerker Chandre Nandoe vroeg jeugdige Papendechters wat 
zij van hun gemeente vinden. Hij legde de gesprekjes vast op fi lm. 
‘Op de straat’ geeft een goed beeld van wat jongeren willen en kan 
bijdragen aan het verminderen van spanning tussen hangjongeren 
en omwonenden.

debat zei een aantal woordvoerders het hele-
maal niet met de door hen verdedigde stel-
ling eens te zijn. Maar ze gingen zo op in hun 
rol dat dit niet te merken was. Heel knap. We 
hebben gezocht naar stellingen waar jeugd 
iets mee heeft, zodat de politieke partijen en 
wij als gemeente ook iets zouden leren over 
hun ideeën en opvattingen. Maar juist omdat 
ze zo goed het standpunt van ‘hun’ partij ver-

De stellingen
•  Het nieuwe winkelcentrum is voor ie-

dereen in Papendrecht de perfecte win-
kelboulevard geworden.

•  De gemeente Papendrecht neemt vol-
doende integratie-maatregelen om de 
sociale samenhang tussen de bewoners 
te bevorderen.

•  Zwerfafval van de snoeproute zorgt 
voor veel ergernis in de gemeente Pa-
pendrecht.
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HET LAATSTE WOORD

De jonge talentvolle Papendrechtse band Offhanded nam de video-
clip voor hun album op tijdens de bouw van het nieuwe winkelcen-
trum de Meent. 

De band Offhanded zocht een unieke Papendrechtse locatie en vond die in de 
betonnen omgeving van het nieuwe winkelcentrum de Meent in aanbouw. Off-
handed is een viermans punkrock/popband, ontstaan in april 2004. Kort na de 
oprichting zette de band energieke shows neer in de fi nale van de Highschool 
Music Competition van de Popunie en in een met 500 man publiek afgeladen 
poppodium Bibelot in Dordrecht. Daarna trok de band het land in en bracht 
het acht nummers uit op de EP From Milk To Beer. In 2006 speelde de band op 
Wantijpop, met een bezoekersaantal van 27.500 een van de grootste festivals 
van de regio. In 2007 nam Offhanded het nieuwe album Dr. Phil op; begin mei 
2008 presenteerde de band de resultaten van alle inspanningen in Interval. 

www.offhandedmusic.com

De vriendjes Nick en Nick kennen 
elkaar via de voetbalvereniging. 

De ene voetbalt daar, de ander 
tennist liever, maar komt gezellig 
met zijn voetballende vader mee 
om te spelen. 

“We zijn hier aan het spelen”, 
vertellen de twee langs het veld 
van voetbalvereniging Drecht-
streek. “We voetballen en soms 
gaan we steentjes in de sloot 
gooien.”

Nick Prins is negen jaar oud en zit in 
groep 5 van ’t Kofschip. “Ik tennis bij 
TOP, een keer in de week train ik en ik 
speel in de competitie”, vertelt hij over 

zijn hobby’s. “En ik speel graag buiten 
en doe twee keer per week taekwondo. 
Later wil ik kok worden, want ik vind ko-
ken leuk. Ik help mijn moeder wel eens, 
bijvoorbeeld als ze spaghetti kookt. Ik 
vind het leuk in Papendrecht. Vlakbij 
ons huis is een speelplaatsje, ik vind 
vooral het klimtoestel en de schom-
mel leuk. We kunnen er ook voetballen, 
maar ik zou best echte doeltjes willen 
hebben, dan is het nog leuker. Ik heb 
ook al gevoetbald op het Cruyff veldje. 
Dat is hartstikke leuk, maar het is jam-
mer dat er zoveel grote jongens zijn, die 
sturen ons wel eens weg.”

“Ik zou bij school ook wel een voetbal-
veld met echte doelen willen”, zegt Nick 
de Lange Wendels. Deze Nick is zeven 
jaar en zit in groep vier van de Prins 
Florisschool. Hij speelt graag buiten, 

4

“Johan Cruyff veld is vet!”

Nick en Nick spelen graag 
langs en op het voetbalveld

“We hebben het op 
school niet gehad over 
wat de gemeente doet”

De broers Demy (12) en Joy (16) Pieters wonen hun hele leven in 
Papendrecht. Ze zijn het met elkaar eens dat er best wat meer te 
doen mag zijn in hun woonplaats. 

“Saai”, is het eerste dat Demy te bin-
nen schiet als hem gevraagd wordt 
te vertellen wat hij van zijn woon-
plaats vindt. Demy zit in de eerste klas 
vmbo/HAVO op het Willem de Zwijger 
College.”Ik heb het best naar mijn zin 
op school”, vertelt hij, “Niet alle lera-
ren vind ik leuk, maar met mijn klas-
genoten is het gezellig. Ik zou het leuk 
vinden als er in Papendrecht meer te 
doen is. Ik logeerde kort geleden in een 
plaatsje in Brabant en daar kunnen de 
kinderen bij de buurtvereniging voor 
twee euro elke week meedoen aan een 
voetbal- en een zaalvoetbaltoernooi, 
ze krijgen ook eten en drinken. Dat zou 
ik hier ook wel willen. En hangplaat-
sen met een dakje waar we met elkaar 
kunnen kletsen. Voor ons huis is een 
speelplaatsje maar dat is meer voor 

jongere kinderen. Het grasveldje zou 
wel verbeterd mogen worden, want 
het is heel hobbelig. Het Cruyff veld in 
de Oostpolder is juist hartstikke vet! Ik 
heb er al een paar keer gevoetbald, het 
is er lekker druk en gezellig.”

Grote discotheek
Joy is het met zijn jongere broer eens. 
“Ik vind het ook jammer dat er in Pa-
pendrecht niet zo veel te doen is”, ver-
telt hij. Joy zit in de vierde klas van de 
vmbo-opleiding verzorging op De Lage 
Waard en gaat de mbo-opleiding lo-
gistiek op het Da Vinci college volgen. 

“Ik zou meer voetbalveldjes en hokjes 
willen om met vrienden en vriendin-
nen bij elkaar te komen. En een grote 
discotheek in het centrum waar ook 
mensen van buiten Papendrecht ko-
men. We hebben wel jeugdcentrum 
Interval, maar ik zou liever een plek 
hebben die ook overdag open is om te 
tafelvoetballen, te poolen en te kaarten 
enzo.”

Taekwondo
Demy voetbalt sinds dit seizoen. “Dat 
vind ik hartstikke leuk en het is ook 
gezellig. Hiervoor deed ik vijf jaar tae-
kwondo, dat is een vechtsport. Maar 
ik vond het niet zo leuk meer. Ik heb 
ook muziek gemaakt: percussie - dat 
zijn trommels die je met je handen be-

speeld. Maar dat vond ik ook een beetje 
saai worden. Later wil ik iets in de sport 
gaan doen, misschien wil ik wel voet-
baller worden. Maar spelersmakelaar 
lijkt me ook leuk.”

Drumstel
Joy heeft ook gevoetbald maar gaat 
nu twee keer in de week naar de 
sportschool. Daarnaast is hij regelma-
tig achter zijn drumstel te vinden en 
speelt hij in een bandje. “De gemeente 
zoekt naar oplossingen voor dingen 
die bijvoorbeeld met jeugd te maken 
hebben”, weet hij over de taken van 
de gemeente. “Ik ben wel eens op het 
gemeentehuis geweest voor mijn pas-
poort. Het duurde best lang om goede 
foto’s te maken, dat zou wel sneller 
mogen.”
Ook Demy weet wel wat de gemeente 
zou kunnen doen om het hem naar zijn 
zin te maken: “Ik weet niet precies wat 
de burgemeester en de gemeente doen, 
maar als ik een dag de baas zou zijn, 
zou ik zorgen voor een Cruyff veld bij 
ons voor de deur.”

Claudia Batenburg is dertien jaar en zit in groep 8 van de Au-
gustinusschool. Ze werd geboren in Hardinxveld-Giessendam maar 
woont het grootste deel van haar leven in Papendrecht. “Ik vind 
het hier leuk, maar ik zou later toch best op het platteland willen 
wonen”, vertelt ze.

“Ik vind het leuk om met onze hond te wandelen, bijvoorbeeld over het Oosteind, 
want ik vind het daar mooi. Vlak bij ons huis is een tafeltennistafel, dat vind 
ik ook leuk om te doen, er zouden best meer speelplaatsen met leuke dingen 
mogen komen.  Er is bij ons wel een speelplaats met zo’n huisje erop, maar dat 

is meer voor kleine kinderen. Ik 
vind een klimrek leuker. Na de 
Augustinusschool wil ik naar de 
land- en tuinbouwschool en ik 
zou later best op het platteland 
willen wonen, dat vind ik mooi 
en lekker rustig. Hier is het een 
beetje druk. We hebben het op 
school niet gehad over wat de 
gemeente doet, maar ik weet 
dat de burgemeester er is om 
dingen te regelen, bijvoorbeeld 
of er speelplaatsen komen. Maar 
ik weet niet of de burgemeester 
dingen anders zou moeten doen, 
ik denk eigenlijk van niet.”
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Offhanded neemt videoclip op in de MeentOffhanded neemt videoclip op Offhanded neemt videoclip op 
De Nieuwe Meent is af

September 2007 overhandigden burgemeester De 
Bruin en directeur Van der Vorm van VORM Bouw 
symbolisch de eerste sleutel aan Roland Leemberg 
van boekhandel de Meent, al 36 jaar gevestigd in 
de Meent. Dit luidde de komst van het nieuwe hart 
van Papendrecht in en maakte een eind aan het 
enige jaren boodschappen doen in het tijdelijke 
winkelcentrum aan Den Briel. De offi ciële opening 
volgde een maand later met de onthulling door 
burgemeester De Bruin van een kunstwerk (op de 
hoek van de Veerweg en de Weteringsingel) van 
Astrid Veldhuyzen-Koppen.

“De gemeente zoekt naar oplos-

singen voor dingen die bijvoorbeeld 

met jeugd te maken hebben.”

“De gemeente zoekt naar oplossingen 

voor dingen die bijvoorbeeld met jeugd 

te maken hebben.”

“Als ik een dag de baas zou zijn, 

zou ik zorgen voor een Cruyff veld 

bij ons voor de deur.”

Nick Prins (links) en Nick de Lange 

Wendels bij het voetbalveld van 

vv Drechtstreek.

playstation vindt hij leuk maar het al-
lerliefste voetbalt hij. “Volgend seizoen 
speel ik in f 1 of f 2 van Drechtstreek, 
later wil ik voetballer worden bij Ajax”, 
laat hij fanatiek weten.

Paspoort van de gemeente
Van de gemeente weten de twee Nicks 
dat je erheen moet om je paspoort 
te halen. “Ik moest toen op de foto’, 
weet Nick de Lange Wendels nog, “ik 
zag ook een tafel staan waarop je de 
Meent en de Veerweg in het klein kon 
zien. De gemeente zorgt voor allemaal 
dingetjes en wij moeten voor sommige 
dingen aan de gemeente betalen.”

“En je moet naar de gemeente om din-
gen te regelen als je een huis koopt”, 
vult de oudste Nick aan. “De gemeente 
heeft ook gezorgd voor het Cruyff 
veldje. Eigenlijk wilden ik en andere 
kinderen uit de buurt een skatebaan, 

dat lukte niet, maar we vinden het 
Cruyff veld ook hartstikke leuk. Als ik 
een dag burgemeester zou zijn zou ik 
zorgen voor een nieuw gebouw voor 
de taekwondo-vereniging want dat is 
niet meer zo goed.” 

Dit jaarverslag is ook in een elektronische versie beschikbaar met extra informatie. Deze is te downloaden van: www.burgemeesterpapendrecht.nl en www.papendrecht.nl


