
COLOFON
UITGAVE
Gemeente Papendrecht Markt 22, 
3351 PB Papendrecht  
T 14078  
I www.papendrecht.nl  
M info@papendrecht.nl

REDACTIE
Hans Buskes, Marcel Sluijter  

VORMGEVING
Spencer Lips  

MIND MAPS
Hans Buskes  

FOTOGRAFIE
Denise fotografie, Bert Schaeffer, 
Marcel Sluijter, Henk van Veen en 
PKC, Richard van Hoek, Richard 
van den Berg

PRODUCTIE
Communicabus, Interlink-groep

VERNIEUWD BURGERJAARVERSLAG

Het twaalfde burgerjaarverslag 2013 ‘Sterke Schakels’ heeft een 
nieuw jasje. Een nieuwe vormgeving en meer vanuit de inwo
ners geschreven. 

“Dit keer hebben we er voor 
gekozen het burgerjaarverslag 
vanuit sterke schakels in Pa-
pendrecht te schrijven”, aldus 
burgemeester Kees de Bruin. 
“Ze markeren niet alleen Papen-
drecht, maar ze zorgen ook voor 
verbindingen.”

Behalve de vormgeving is één van 
de voornaamste wijzigingen de 
aangepaste indeling in rubrieken. 
Niet zoals voorheen ingedeeld 
naar gemeentelijke onderwerpen, 
maar vanuit de sterke schakels in 
Papendrecht: samenleving (waar-
onder kerkelijk leven en vrijwilli-

gers), sport, cultuur, onderwijs, 
ondernemen/werk en identiteit/
erfgoed. De Bruin: “Nieuw is ook 
dat sleutelpersonen op deze ge-
bieden uitleggen waarom het 
onderwerp een sterke schakel is 
en hoe de wisselwerking met de 
gemeente is.”

VIJFTIG JAAR DE MEENT
In 1963 opende Papendrecht het voor die tijd revolutionaire 
nieuwe winkelcentrum gebouwd over twee verdiepingen. In 
2013 vierde de Meent haar vijftigjarig jubileum.

Na de opening in 1963 waren 
naast Papendrechters ook in-
ternationale pers en architec-
ten bijzonder geïnteresseerd 
in het winkelcentrum. Maar de 
wet van de remmende voor-
sprong was ook van toepassing 
op de Meent en na zo’n veertig 
jaar was het centrum hoogno-
dig aan vervanging toe. Sinds 
september 2007 heeft Papen-
drecht een winkelcentrum dat 
het hart van de gemeente met 

haar uitstraling, winkels, werk-
gelegenheid en bereikbaarheid 
een enorme impuls heeft gege-
ven.

November 2013 werd het vijftig-
jarig bestaan gevierd met tal van 
activiteiten. Zoals een show van 
voertuigen uit de jaren zestig, 
een ondernemersbijeenkomst, 
een Back to the Sixties avond en 
een drukbezocht Novemberfeest 
in een tent op de Markt.

VEEL IDEEËN VOOR BRUISEND HART

De Markt als bruisend hart van Papendrecht. Een levendige plek 
voor evenementen, recreatie en ontmoetingen. Op de plannen 
voor de nieuwe inrichting van het gebied kwamen in ruim twee 
weken tijd bijna tweeduizend reacties binnen. 

Bijdragen kwamen van omwo-
nenden, ondernemers, kinderen, 
maatschappelijke organisaties 
en geïnteresseerden. Dat ge-
beurde schriftelijk, via social 

media (Twitter en Facebook) en 
tijdens persoonlijke informa-
tiebijeenkomsten. Al deze input 
leidde tot het voorkeursmodel 
‘Meander met bloemen’. Dit ont-

werp is sinds eind vorig jaar te 
zien op www.papendrechtmarkt.
nl en in het gemeentehuis. Op 
basis van een nieuwe reactie-
ronde volgde een verfijning 
met bijvoorbeeld plekken voor 
bomen, plantenbakken, banken 
en verlichting. Komende zomer 
vindt de definitieve vaststelling 
van het ontwerp plaats.

WAT VOND U VAN HET 
BURGERJAARVERSLAG 2012
Het bewonerspanel Papen
drecht beoordeelde het Bur
gerjaarverslag 2012. De res
pons was 47%. Lezers zijn 
tevreden, verspreiding kan 
beter.

Vrijwel iedereen (84%) vindt het 
belangrijk dat de gemeente zich 
verantwoordt bij haar inwoners. 
Driekwart vindt een burger-
jaarverslag daarvoor een prima 
medium, maar vindt wel dat het 
óók nog op andere manieren 
moet. Zeven op de tien inwoners 
vinden het burgerjaarverslag 
actueel en de onderwerpen in-
teressant. Over begrijpelijkheid, 
leesbaarheid en lay-out is 80 % 

tevreden. Vrijwel iedereen is 
tevreden over de lengte van de 
artikelen. De vorm, het burger-
jaarverslag als krant, vindt 70 
% prima. De verspreiding lijkt 
wel problematisch. Het bur-
gerjaarverslag zit als bijlage in 
het hart van het Papendrechts 
Nieuwsblad. Als gevolg daar-
van ziet een groot deel het niet. 
Bijvoorbeeld omdat zij een nee-
nee sticker op de brievenbus 
hebben, of omdat zij het katern 
niet opmerken, of omdat men 
de krant waar die in zat niet 
heeft gelezen. Gemeente en 
producent van dit jaarverslag 
zoeken naar betere versprei-
dingsvormen. 

BURGERJAARVERSLAG 2013
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75 % van de inwoners vindt het 
burgerjaarverslag een prima 
instrument om verantwoording 
af te leggen. 
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42 maal deden Papendrechters 
in 2013 een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur 
(Wob).
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Dat is het cijfer dat Papen- 
drechters geven voor de vrien-
delijkheid van medewerkers van 
de Publieksbalie.

8,4

Burgerjaarverslagen 

Alle burgerjaarverslagen zijn 
te vinden op de website van 
Burgemeester De Bruin.

link:
www.burgemeesterpapen-
drecht.nl /burgerjaarverslag.html
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PAPENDRECHT KRIJGT 
NIEUWE KINDERBOERDERIJ
Papendrecht werkte in 2013 
hard aan de komst van een 
nieuwe kinderboerderij. Deze 
komt op de huidige fundering. 
De markante schoorsteen blijft 
behouden. In oktober namen 
kinderen en hun familie tijdelijk 
afscheid van hun lievelingsdie-
ren. Die werden in afwachting 
van de nieuwbouw verzorgd op 
logeeradressen. Begin december 
werd de aanbestedingsproce-
dure afgerond. De bouw werd 
gegund aan Krijgsman Bouw uit 
Dordrecht. Dit bedrijf sloopt ook 
de huidige gebouwen. Zij be-

ginnen hier begin januari 2014 
mee. In het nieuwe gebouw 
staan milieu, omgeving, gebrui-
ker en dieren centraal.
De gemeente Papendrecht blijft 
eigenaar van de gebouwen en 
het terrein, maar een stichting 
gaat de kinderboerderij runnen. 
De gemeente was in 2013 in ge-
sprek met kandidaten voor het 
Stichtingsbestuur. 
In 2014 is de nieuwe kinder-
boerderij met educatiecentrum, 
dierenverblijf en buitenterrein 
gereed.

PAPENDRECHT TROTS OP 
193 ZAPPERS
Alle bij de gemeente bekende 
ZAPpers (Zwerf Afval Pakkers) 
ontvingen als dank voor hun 
goede werk voor de samenleving 
in december een Papendrechts 
ZAPspeldje. Jeugdige ZAPpers 
werden extra in het zonnetje 
gezet met een bioscoopbon. 

In maart meldden zich na een 

wervingsactie tijdens NL-doet 
93 inwoners aan als ZAPper. 
Een uniek resultaat in Neder-
land, waarop Papendrecht trots 
is. Naast inwoners helpen vier 
basisscholen, vijf verenigingen, 
twee middelbare scholen, twee 
buurtteams en vier stichtingen 
mee om Papendrecht schoon te 
houden.

STERKE STIJGING VRIJWILLIGERS EN 
BESTUURSLEDEN WIJKPLATFORMS
Meer dan 100 bestuursleden en vrijwilligers erbij. Het gaat goed 
met de Papendrechtse wijkplatforms. 

In 2013 waren er 272 vrijwilli-
gers en bestuursleden actief bij 
de wijkplatforms. Een toename 
van 101 (171 in 2012). Wijkge-
richt werken vergroot de be-
trokkenheid van wijkbewoners 
als ook de leefbaarheid en vei-
ligheid in de wijken. Kraaihoek/
Middenpolder, Westpolder/Het 
Eiland, Molenvliet/Wilgendonk 
en Oostpolder/de Kooy, elk heeft 
zijn eigen wijkplatform. 

Er is steeds meer samenwerking 
tussen wijkplatforms, wijkco-
ordinatoren van de gemeente 
maar ook andere partners. Zo 
vindt afstemming van activitei-
ten plaats in de werkgroep wijk-
gericht werken, waaraan ook de 
woningstichting en politie deel-
nemen. Het totale budget van 
de vier wijkplatforms voor pro-
jecten en activiteiten in wijken 
was in 2013 € 45.000.

Predikant van de Morgensterkerk Piet van Die is inmiddels ruim 
dertig jaar predikant. “Vooral het verhaal van het evangelie en 
Gods liefde vervullen mij nog steeds met passie”, stelt hij. “Ik 
zeg wel eens dat predikanten bevoorrecht zijn dat ze mensen 
daarmee van het wieg tot het graf mogen bijstaan.” Predikant 
Van Die licht zijn inzet voor en de wisselwerking met Papen
drecht toe. 

“De scheiding van kerk en 
staat zorgt er voor dat kerken 
en gemeenten ieder hun eigen 
rol hebben, maar in de praktijk 
weten we elkaar te vinden op 
gebieden waar we elkaar kun-
nen versterken. Enkele jaren 
geleden maakte ik bijvoorbeeld 
op verzoek van de burgemees-
ter deel uit van een denktank. 
Daarin dachten mensen uit 
verschillende Papendrechtse 
geledingen – zoals sportver-
enigingen en banken – tijdens 
meerdere bijeenkomsten na 
over vormen van samenhang 
en onderlinge verbindingen. 
Helaas kreeg dat geen concreet 
vervolg. Omdat dit thema ons 
als kerk natuurlijk bijzonder 
aanspreekt en wij graag ons 
steentje bijdragen, zouden we 
daar zeker voor open staan. 

Binnen mijn kerk is iedereen 
welkom en probeer ik ook men-
sen met elkaar te verbinden. Dat 
is ook een van mijn redenen om 
kerkdiensten te houden waarin 
religieuze nummers van Johnny 
Cash en U2 worden uitgevoerd. 
(Zie ook elders in dit burger-
jaarverslag.) De aandacht van 
publiek maar ook van de nati-
onale radio en televisie was de 
eerste keer overigens overwel-
digend. Onder meer Claudia de 
Breij en Man bijt hond wilden er 
meer over weten.” 

“Onze diaconie heeft regelmatig 
contact met de gemeente over 
sociaal maatschappelijke zaken, 
zoals Schuldhulpmaatjes en het 
Algemeen Sociaal Fonds. Met 
dat fonds helpen de gezamen-
lijke kerken – verenigd in het 

Overlegorgaan Kerken Papen-
drecht - mensen die ondersteu-
ning nodig hebben. In een tijd 
waarin de overheid langzamer-
hand terugtreedt en mensen 
onder de noemer participatie-
maatschappij meer zelf moeten 
doen, maken wij ons wel zorgen 
over de manier waarop zich 
dit verder ontwikkelt. We krij-
gen bijvoorbeeld vragen over 
de mogelijkheid een beroep te 
doen op onze vrijwilligers, maar 
deze mensen verzetten vaak al 
enorm veel werk. Tegelijker-
tijd zien we hierin zeker een 
rol voor de kerken weggelegd. 

We blijven dan ook in contact 
met de gemeente om kerkleden 

en inwoners van Papendrecht 
waar nodig bij te staan.”

PORTRET: PREDIKANT PIET VAN DIE “GEMEENTE EN KERK WERKEN ALLEBEI AAN SAMENWERKING EN VERBINDINGEN”

WEGGEEFHOEK DUURZAAM 
EN SUCCESVOL
WeggeefhoekPapendrecht startte augustus 2013. Ruim een half 
jaar later telt het initiatief al bijna 4000 leden. Hoe spullen in 
Papendrecht een tweede leven krijgen. 

“Als je kijkt wat mensen alle-
maal weggooien. Dat is niet al-
leen zonde, maar ook kapitaals-
vernietiging.” Aan het woord is 
Wilco de Keijzer, initiatiefnemer 
van de Papendrechtse Weggeef-
hoek. Het principe is eenvoudig. 
Om mee te doen moet je lid 
worden van de besloten Face-
bookgroep Weggeefhoek. Wie 
iets wil weggeven, plaatst hier 
een bericht; wie het wil heb-

ben toont zijn interesse. Zijn er 
meerdere belangstellenden dan 
bepaalt de gever wie het krijgt, 
bijvoorbeeld via loting. Loopt 
dit? Wilco: “We zitten nu op 
bijna 4000 leden en per dag zijn 
er zo’n veertig plaatsingen. Ik 
ben zelf ook wel verrast door dit 
succes.” Wie een kijkje neemt op 
de Facebookgroep ziet spullen 
uiteenlopend van boeken, CD’s, 
kleding, speelgoed tot banden 

of zelfs een roeiboot. Voor Wilco 
en nog 7 anderen is het vrijwil-
ligerswerk. Wijkplatform West-
polder sponsort het initiatief. 
 

SAMEN PAPENDRECHT
Een uitverkochte PKC-hal zong 
1 oktober op de internationale dag 
van de ouderen uit volle borst mee 
tijdens een gevarieerd muzikaal 
evenement, met als thema ‘Samen 
Papendrecht’. Het was de derde keer 
dat dit feest als cadeautje voor alle 
senioren van Papendrecht werd 
gehouden. Bezoekers genoten van 
optredens van onder meer Lenny 
Kuhr en Andy. Gelegenheidskoor 
Samen Papendrecht bestond uit 
leerlingen van OBS De Leilinde, de 
Prins Constantijn School en vrijwil-
ligers. Gezamenlijk zongen zij het 
voor deze gelegenheid geschreven 
lied ‘Samen Papendrecht’ van In-
tervalcoördinator Frank de Boer.

Bekijk de uitzending van RTV 
Papendrecht. 
 

BURGERJAARVERSLAG 2013
Samenleving

Dat is het aantal bezoekers van 
jeugdcentrum Interval in 2013.

9940
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SPORT, ZET STIP OP HORIZON
Op 13 november 2013 vond voor de zesde keer het minisport
congres plaats georganiseerd door de gemeenten Papendrecht 
en Alblasserdam. Thema: ‘Besturen met een visie’. De avond 
stond vooral in het teken om op een andere manier naar de 
sportvereniging te kijken.

“Verenigingen gaan vaak hele-
maal op in de dagelijkse beslom-
meringen. Toch is het noodzaak 
af en toe stap terug te doen en 
na te denken over de stip op 
de horizon”, meent Robbert de 
Leeuw, gespreksleider tijdens 
het mini-sportcongres. “Vragen 
als ‘waar wil je staan over een 
jaar of drie’, ‘wat is de essentie 
van de vereniging’, ‘waarin ben 
je onderscheidend van andere 

verenigingen’ moeten dan cen-
traal staan.” Een terugkerend 
knelpunt bij verenigingen is het 
vinden en behouden van vrijwil-
ligers. De Leeuw: “Nu is het zo 
dat vrijwilligers vaak te zwaar 
belast zijn. Als sportvereniging 
moet je een vrijwilligersbeleid 
hebben. Daarnaast kun je ook 
de taken verdelen over alle le-
den. Dan dragen meer schou-
ders minder lasten. Dat vraagt 

om meer taakgericht denken.” 
Een andere suggesties op de 
avond was de inzet van jeugd in 
het kader van maatschappelijke 
stage.
Drie belangrijke tips op een rijtje:
1 bepaal de toekomstvisie van 

de vereniging. Waar wil je 
naar toe over een periode van 
zo’n drie jaar?

2 bepaal je identiteit. Waarin 
onderscheid je je van andere 
verenigingen?

3 werk samen met andere ver-
enigingen, buurthuizen, etc. 

De avond kreeg van de deelne-
mers het cijfer 7,9. 

SPORTCENTRUM 
GEDEELTELIJK IN GEBRUIK
In maart 2014 nam Papendrecht het nieuwe sportcentrum in 
gebruik. Maar 2013 was het jaar waarin het grootste deel van 
de zichtbare werkzaamheden werd verricht, de blikvanger lang
zaam maar zeker gestalte kreeg en in november het hoogste 
punt bereikte. 

In 2007 startte de gemeente een 
traject waarin onder meer scho-
len, verenigingen, de sportadvies-
raad, actiecomités en inwoners 
hun bijdragen leverden. In 2010 
stelde de gemeenteraad het beno-
digde krediet van € 19,3 miljoen 
beschikbaar. Hetzelfde jaar volgde 
de aanbestedingsprocedure en 
werden de ingediende ontwerpen 
in boekvorm en in een film gepre-
senteerd. Nadat de keuze voor het 
ontwerp was gemaakt, konden de 
bouwwerkzaamheden beginnen. 
Na een onderbreking als gevolg 
van onverwacht lastige bodem-
omstandigheden, is nóg harder 
gewerkt om tijd in te lopen en uit-

eindelijk in maart 2014 de eerste 
van twee hallen in gebruik te kun-
nen nemen. Momenteel worden 
nog puntjes op de i gezet. Naar 
verwachting zijn de binnenbaden 
na de komende zomer te gebrui-
ken. Na ruim veertig jaar trouwe 
dienst maakt sporthal de Donck 
plaats voor het nieuwe buitenbad, 
waar volgens planning vanaf mei 
2015 kan worden gezwommen. 
Dan kan ook op de huidige lig-
weide de bouw beginnen van de 
geplande woningen en nadert de 
herinrichting van het gebied Lan-
ge Tiendweg – Veerweg – Burge-
meester Keijzerweg inclusief het 
Apollo Hotel zijn voltooiing.

WIELERRONDE JUBILEERT EN 
OPNIEUW NATIONALE LADIES 
TOUR IN PAPENDRECHT

In 2013 vierde de Papendrechtse Wielerronde haar zestigste 
verjaardag. In september deed de nationale Ladies Tour Papen
drecht voor de tweede keer aan. 

Een groepje waarvan de meeste 
leden werkten bij vliegtuigfa-
briek Aviolanda en lid waren 
van vv Papendrecht stond aan 
de basis van de plaatselijke wie-
lerronde. Vanaf de eerste ronde 
gaan de opbrengsten uit drank-
verkoop en programmablaadjes 
naar een goed doel. Lange tijd 
was de Kraaihoek het decor van 
de ronde, waarbij de wijkbewo-
ners er een feestdag van maak-
ten, met tafels en stoelen langs 
het parcours en na afloop bar-
becue. Als gevolg van verkeers-
maatregelen is later uitgewe-
ken naar het huidige parcours 
van 1600 meter dat loopt van 
de start en finishplaats bij de 
Constantijn Huygenslaan via de 
Vondellaan naar de Jacob Cats-
laan en de P.C. Hooftlaan.

LADIES TOUR
De Boels Rental Ladies Tour is 
een grote meerdaagse etap-
pewedstrijd in Nederland voor 
internationale toprensters. De 
organisatie zocht een fanatiek 
wielercomité dat een etappe 
in het westelijke deel van Ne-
derland voor zijn rekening kon 
nemen en kwam in Papen drecht 
uit. Zestig jaar ervaring betaalde 
zich uit. De professionele top-
pers uit onder meer Nederland, 
Denemarken, Italië en Canada 
startten en finishten in de vier-
de etappe in Papen drecht. Win-
nares van de etappe werd de 
Duitse Elke Gebhardt van team 
Argos-Shimano. 

PORTRET: SPORTGALAVOORZITTER WIM ERKELENS “PAPENDRECHT ADEMT SPORT” 

BURGERJAARVERSLAG 2013
Sport

PAPENDRECHT ADEMT SPORT
Wim Erkelens, drijvende kracht achter de Robin Matena bokaal 
en sinds een jaar voorzitter van het sportgala vindt het benoe
men van sport als sterke schakel meer dan terecht. “Je merkt 
het al als je Papendrecht binnenrijdt. Papendrecht ademt sport.” 

Wim Erkelens heeft als vrijwilli-
ger een druk sportjaar achter de 
rug. De organisatie van alweer de 
zeventiende editie van de Robin 
Matena bokaal waarbij valide en 
minder-valide rolstoelhockeyers 
strijden om de felbegeerde bo-
kaal. Een traditie die het tege-
lijkertijd mogelijk maakt geld in 
te zamelen voor mensen met de 
spierziekte Duchenne. Het jaar-
lijkse sportgala, waarbij de beste 
sportploeg, -man en -vrouw 
wordt gekozen. En dan is hij ook 
nog actief als vrijwilliger bij voet-

balvereniging V.V. Papendrecht. 
Erkelens: “Sport is een sterke 
schakel in Papendrecht. Dat zie je 
al als je Papendrecht binnenrijdt. 
Sportfaciliteiten, sportende men-
sen, Papendrechters die skeele-
ren op het fietspad. Papendrecht 
ademt sport.”

SUBSIDIES
Erkelens ziet heel veel goed 
gaan. “De maatschappelijke be-
trokkenheid. Vrijwilligers die 
zich inzetten bij de organisatie 
van evenementen en voor sport-

verengingen. De aanwezigheid 
van sportvoorzieningen. De ge-
meente die bijvoorbeeld sport-
voorzieningen en begeleiders ter 
beschikking stelt voor het rol-
stoelhockeytoernooi.” Maar ook 
wat beter zou ‘moeten’. “Veel 
sportactiviteiten zijn afhankelijk 
van subsidie, maar tegelijkertijd 
zie je ook dat het steeds moei-
lijker wordt deze te krijgen. En 
door de economische crisis is 
sponsoring door het bedrijfsle-
ven ook niet eenvoudig. Wat be-
treft het sportgala is mijn wens 
het naar een hoger niveau te til-
len en dat is met de toegekende 
subsidie een grote uitdaging. 
Om een sportgala ook echt gala 
te maken moet je meer bieden 

zoals professionele acts. Maar in 
de onderhandelingen daarmee 
kom je niet ver met het huidige 
budget.” Over het feit dat sport 
een duidelijke stip op de horizon 
moet zetten (zie elders op deze 
pagina, red.) is Erkelens duide-
lijk: “V.V. Papendrecht heeft die 
stip op de horizon gezet.”

Bekijk de winnaars van het 
sportgala voor het jaar 2013.

SPECIAL OLYMPICS 
IN PAPENDRECHT
Juni 2013 vond de derde edi
tie van de Special Olympics 
Regionale Spelen plaats. Hét 
sportevenement voor mensen 
met een verstandelijke beper
king.

Tijdens de Special Olympics 
beleefden zo’n honderd deel-
nemers uit Zuid- en Noord-
Holland en bijna zestig Papen-
drechtse vrijwilligers een mooie 
dag met elkaar. In de ochtend 
bracht een groep politiemensen 
begeleid door politiewagens, de 
Flame of Hope naar Tenniscen-
trum Oostpolder. Na de ope-
ningsceremonie en het hijsen 
van de vlag waaierden de spor-
ters uit naar de Papendrechtse 
Bowlingvereniging, voetbalver-
eniging Drechtstreek, PKC/Ha-
gero en Tennisvereniging TOP 
om sportief alles te geven.
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PORTRET: RUUD WELLE “ALS WE GEEN CULTUUR MEER HEBBEN, WAAR VECHTEN WE DAN VOOR?”

BURGERJAARVERSLAG 2013
Cultuur

Ruud Welle is sinds 1987 in verschillende functies betrokken 
bij de Marinierskapel. Over drie maanden gaat hij met pensioen, 
maar vervelen zal hij zich niet. Hij is dirigent bij zes orkesten, 
waaronder de Papendrechtse muziekvereniging Excelsior en ver
telt graag hoe de gemeente en Excelsior de plaatselijke cultuur 
zouden kunnen verrijken.  

“Ik heb plezier in mijn werk. Ik 
doe bijvoorbeeld in mijn vrije 
tijd al zeventien jaar het pro-
ject Dutch Symphonic Wind 
Orchestra, waarmee we jaar-
lijks een concerttournee door 
Frankrijk maken. Maar het is 
me niet alleen om de muziek 
te doen. Als dirigent is muziek 
vooral een middel om muzi-
kanten zo ver te krijgen met 
elkaar een mooi stuk neer te 
zetten. Daarbij ga je vooral te 
werk als coach: stimuleren en 
mensen persoonlijk benaderen. 
Veel dirigenten en muzikanten 
zijn daar bang voor, maar ik 
vind dat iedereen het beste van 
zichzelf moet geven. Dus als ik 
denk dat muzikanten zich be-

ter moeten voorbereiden, dan 
zeg ik dat. Als je dat op basis 
van vertrouwen doet, kun je er 
samen het maximale uit halen. 
Dat geeft voldoening. Na een 
succesvol concert voel je je 
fantastisch en na hard werken 
mag je samen ook hard genie-
ten.” 

MAAIVELD
“Met die vertrouwensbasis zit 
het bij Excelsior wel goed. Le-
den nemen hun verantwoor-
delijkheid. Dat blijkt uit de 
trouwe en hoge opkomst bij 
repetities. Als op een zaterdag 
het gebouw moet worden ge-
schilderd, komt de hele club 
lachend verven. Geeft een van 

de leden een barbecue, dan eet 
het halve orkest mee. Juist de 
sterke samenhang maakt de le-
den trouw aan elkaar, dat hoor 
je terug in de muziekuitvoe-
ring. Daardoor steekt Excelsior 
muzikaal boven het maaiveld 
uit. Daar moet de gemeente 
zuinig op zijn. De burgemees-
ter en wethouders bezoeken 
onze concerten trouw en laten 
hun waardering merken, maar 
we zouden graag nog ‘n stapje 
verder gaan.”

OPEN MOND
“We zijn allang niet meer dat 
hoempapa-orkest, maar een 
eigentijds orkest met professi-
onele shows. We slaan bruggen 
door samenwerking met onder 
meer Papendrechtse en lande-
lijk bekende artiesten, andere 
verenigingen, muziekscholen, 
koren en dansgroepen. Afgelo-
pen jaar ontvingen we bijvoor-
beeld 185 Franse muzikanten. 
Het publiek loopt na afloop 
van voorstellingen met open 
mond naar buiten. Dat komt 
omdat we een goed georgani-
seerd cultureel instituut zijn 
met ruime ervaring. We denken 
al jaren mee met grote evene-
menten, ikzelf bijvoorbeeld bij 
officiële gelegenheden rond 
het Koningshuis. Naast het 
muzikale gedeelte verlopen 
daardoor ook zaken als pr, lo-
gistiek, tijdsplanning, beveili-
ging en dergelijke feilloos en 
professioneel.”

IN BEELD: CULTUUR IN PAPENDRECHT

JOHNNY CASH KERKDIENST
September 2013 vond een bij
zondere gebeurtenis plaats in 
theater de Willem: een kerk
dienst én concert ter ere van 
Johnny Cash. 

September 2013 was het precies 
tien jaar geleden dat de legen-
darische zanger en liedjesschrij-
ver Johnny Cash overleed. Daar 
werd in Papendrecht op een wel 
heel bijzondere manier bij stil-
gestaan. Op zondag 15 septem-
ber was er een kerkdienst waar-
in  leven en geloof van Johnny 
Cash centraal stonden. Niet met 
psalmen maar met zijn muziek. 
Voorganger in de dienst was on-
der meer Piet van Die, predikant 
van De Morgenster, die in fe-
bruari al eerder een Cash-dienst 
organiseerde die veel publiciteit 
opleverde.

Cashflow3, een coverband die 
songs van Cash speelt, deed de 
muzikale omlijsting. Na afloop 
van de dienst gaf de band een 
extra concert.
Herdenkingsdienst en concert 
werden georganiseerd door De 
Morgenster in samenwerking 
met Theater De Willem.

Scan de QR-code en beluister 
een Johnny Cash lied gespeeld 
door Cashflow3 in Theater de 
Willem.

CULTUURMANAGERS
“Die kwaliteiten zouden we 
graag breder inzetten voor 
Papendrecht. In andere steden 
doen cultuurmanagers goed 
werk. Ze weten wat er gebeurt 
en wat er speelt. Ze coördi-
neren, stimuleren, brengen 
culturele organisaties met el-
kaar in contact. We weten dat 
budgetten momenteel moeilijk 
liggen, maar als Papendrecht 
cultuur omarmt, weet ik ze-
ker dat er veel mogelijk is. Zo 

zouden we graag bijdragen 
om de Markt – de toekomstige 
huiskamer van Papendrecht - 
te laten bruisen, bijvoorbeeld 
met een zomerfestival. Zorg 
voor een podium, dan zorgen 
wij wel voor een hoogwaar-
dige programma. Wij willen in 
ieder geval graag meedenken 
en -werken om cultuur in Pa-
pendrecht te verrijken. Want 
zoals Churchill al zei: ‘als we 
geen cultuur meer hebben, waar 
vechten we dan voor?’”
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PORTRET: MARIËTTE DE HEIDE “SAMENWERKEN AAN MOOIE TOEKOMST ONDERWIJS IN PAPENDRECHT”

PORTRET: LEEN VERWEIJ “ALLES DOEN OM PAPENDRECHTSE ONDERWIJS OP HOOG NIVEAU TE HOUDEN”

“Passie voor onderwijs zit me in het bloed. Ik heb ook functies 
buiten het onderwijs gehad, maar ik keer steeds weer terug.” 
Mariëtte de Heide van de centrale directie van het Willem de 
Zwijger College legt uit wat er zo leuk is aan werken met pu
bers. Ook gaat ze in op de wisselwerking tussen ‘de Willem’, de 
leerlingen en Papendrecht.

“Voor mij is er niks mooier dan 
werken in een omgeving met 
pubers, omdat niets in hun le-
vensfase vanzelfsprekend is. 
Steeds weer de vraag: naar het 
waarom waarom moet ik dit of 
dat? Dat dwingt mij na te den-
ken. Ook lopen ze soms voorop 
in de samenleving. Ze gaan bij-
voorbeeld als eerste aan de slag 
met sociale media. Met hun er-
varingen houden ze hun omge-
ving en dus ook leraren jong en 
scherp.”

CYCLUS
“Ik ben zelf voor de klas be-
gonnen. Verder was ik rector 
van een school in Houten voor 
voortgezet onderwijs in opbouw. 
Het leuke hiervan was jonge do-
centen te begeleiden bij hun 
eerste schreden in het onder-
wijs en mee te denken over hun 
carrièreontwikkeling. Wat mijn 
werk voor het Willem de Zwijger 
College aantrekkelijk maakt, is 
de uitdaging de school uit het 
dal te trekken. Scholen hebben 
net als mensen een natuurlijke 

cyclus, waarin opkomst, bloei en 
neergang elkaar opvolgen.”

TROTS
“We mogen zeker zeggen dat 
we op de goede weg zijn. De 
onderwijskwaliteit stijgt en we 
brengen de financiële huishou-
ding langzaam maar zeker op 
orde. We zijn er enorm trots op 
dat we als enige school in de 
Alblasserwaard een gymnasium 
hebben en bekend staan als een 
school met leuke activiteiten. 
Leerlingen hebben het naar hun 
zin en ouders zijn betrokken. 
Zo’n betrokkenheid, met een 
bloeiende ouderraad en ouders 
die zich inzetten bij allerlei ac-
tiviteiten heb ik elders nog niet 
zo sterk ervaren. Vanaf volgend 
jaar besteden we onder de titel 
De Willem Gaat Digitaal in alle 
schooltypen extra aandacht aan 
digitaal onderwijs. Maar waar 
we vooral trots op zijn, is het 
feit dat onze eindexamenresul-
taten in 2013 op alle onderwijs-
typen als beste scoorden in de 
Drechtsteden.” 

VERDER ONTWIKKELEN
“Onze kracht ligt in leerlingen 
kansen te bieden. Dat bleek uit 
een bijeenkomst over mogelijke 
verbeterpunten met ouders en 
medewerkers van de gemeente. 
Soms heeft dat ‘t gevaar dat je 
leerlingen tot een niveau toe-
laat dat achteraf te hoog ge-
grepen blijkt. Toch wordt deze 
werkwijze gewaardeerd. Ook 
zie je dat leerlingen vaak zulke 
leuke maatschappelijke stages 
beleven, dat ze blijven hangen 
en meer doen dan verplicht is. 
Hoogbegaafde vwo-leerlingen 
bieden we extra mogelijkheden 
en ook onze debatclub biedt 
leerlingen kansen hun talenten 
verder te ontwikkelen. Zulke 
activiteiten hebben ook waarde 
voor de samenleving, omdat 
leerlingen uitgroeien tot mon-
dige mensen met burgerschaps-
vaardigheden die zich ook inzet-
ten voor anderen.”

VAKMENSEN
“Voor ons zijn ook banden met 
het bedrijfsleven van belang, 
vooral wat betreft sponsoring 
van materialen die we voor ons 
Technisch Paviljoen gebruiken. 
Mede daardoor is dat een mo-
derne technische omgeving die 
aansluit op de praktijk. Dat én 
dat docenten van het Paviljoen 

in mijn ogen weten te toveren 
met leerlingen, zorgen ervoor 
dat ons technische vmbo-on-
derwijs tot de beste van het 
land behoren. Dat levert goed 
opgeleide vakmensen op en 
daar heeft het bedrijfsleven 
weer voordeel van.”

MOOIE TOEKOMST
“De komende tijd hopen we meer 
duidelijkheid te krijgen over 
onze toekomstige huisvesting. 
We weten dat de gemeente trots 
is op het lokale onderwijs, maar 
daar horen ook goede voorzie-
ningen bij. We lopen tegen gren-
zen aan. Het gaat bij huisvesting 
niet enkel om uitstraling, maar 

ook om kosten. De huidige ver-
ouderde gebouwen zijn duur-
der dan moderne duurzame, 
klimaatneutrale gebouwen. We 
hopen dat het nieuwe college 
van burgemeester en wethou-
ders zich hierover uitspreekt. 
Toen Fokker op zoek was naar 
een locatie voor haar bedrijfs-
school, wist de gemeente dat wij 
ruimte over hadden. Zo kreeg 
die ‘n plek in ons gebouw. Met 
die instelling van meedenken en 
mede-verantwoordelijkheid wil-
len we samen werken aan een 
mooie toekomst van het onder-
wijs in Papendrecht.”

“Scholen zien steeds meer 
leerlingen met problemati
sche thuissituaties, denk aan 
onveiligheid en huiselijk ge
weld. Voor die leerlingen is 
school een plek waar ze vei
ligheid vinden. Daarmee spe
len we een belangrijke rol in 
de samenleving. De gemeente 
moet alles doen wat ze kan om 
onderwijs te ondersteunen en 
er voor te zorgen dat het di
verse christelijke èn openbare 
Papendrechtse onderwijs op 
hoog niveau blijft.” Aldus Leen 
Verweij, directeur/bestuurder 
van CSG De Lage Waard.

“Ik ben begonnen als leraar Ne-
derlands, geschiedenis en maat-
schappijleer. Na een periode als 
afdelingsdirecteur van een scho-
lengemeenschap voor mavo, 
havo en vwo was ik acht jaar 
wethouder, voordat ik als rec-
tor - officieel aangeduid als di-
recteur bestuurder - op De Lage 
Waard aan het werk ging. Van 
begin af aan heb ik leerlingen 
centraal gesteld. Het contact 
met leerlingen, de onderlinge 
verbondenheid, communicatie 
met elkaar, processen die je sa-
men doormaakt, dat heeft me 
altijd geboeid. Leerlingen zijn 
authentiek, open, spontaan, 
meer zichzelf dan volwassenen 
en hebben geen dubbele agen-
da’s. Daardoor vormen ze altijd 
weer een nieuwe uitdaging en 
wordt lesgeven nooit een sleur.”

TWEERICHTINGSVERKEER
“We streven er altijd naar leer-
lingen tot hun recht te laten 
komen. Een collega vertelde 
me laatst over oud-leerlingen 
die op school moeite hadden 
hun draai te vinden, maar nu 
hun passie hadden gevonden 
in een bloemenwinkel en in de 

thuiszorg. Het maakt niet zo gek 
veel uit wanneer die klik bij hen 
komt, maar als leraar moet je 
er altijd in blijven geloven dat 
het uiteindelijk gebeurt en hen 
daarbij helpen en stimuleren. Er 
moet dus altijd tweerichtings-
verkeer zijn tussen leraren en 
leerlingen.”

ACTIEF
“Dat geldt ook voor de verhou-
ding tussen onderwijs en de sa-
menleving: we moeten met ons 
gezicht naar de samenleving 
blijven staan. De neiging bestaat 
je vooral te oriënteren op con-
tacten met collega’s en op wat 
er allemaal binnen de gemeen-
schap van de school gebeurt. 
Daarom stimuleren we dat lera-
ren ook buiten school actief zijn, 
of dat nu bij sportclubs of de 
kerk is, dat maakt niet uit.”

ENORME WINST
“Ook voor leerlingen is het goed 
de samenleving op te zoeken. 
Het is daarom zonde dat met 
ingang van augustus maat-
schappelijke stages niet meer 
verplicht zijn voor nieuwe lich-
tingen. Zeker in een tijd waarin 

kabinet en Tweede Kamer willen 
dat we elkaar meer helpen. Jon-
geren zijn ondervertegenwoor-
digd bij vrijwilligers en man-
telzorgers. Maatschappelijke 
stages maken het mogelijk hen 
enthousiast te maken. Ik ken 
veel voorbeelden van leerlingen 
die bij verzorgingshuizen en an-
dere organisaties blijven han-
gen omdat ze het leuk vinden. 
Dat is mooi voor henzelf, maar 

ook voor de samenleving, want 
het levert echt nieuwe vrijwil-
ligers op. Vanwege dit positieve 
effect zou het niet gek zijn als 
de gemeente hier een rol in zou 
spelen, met name financieel. De 
stages zijn niet zo heel erg kost-
baar – het gaat voornamelijk om 
coördinatie en begeleiding door 
school –, maar zonder subsidie 
kunnen we die kosten niet op-
brengen.”

NIEUW: DE WILLEM ACADEMIE
Sinds 2013 is Papendrecht een 
academie rijker: de Willem 
Academie. De Junior Acade
mie volgt.

De Willem Academie heeft tot 
doel docenten extra te scholen 
door ze onderling deskundigheid 
te laten uitwisselen. Dat komt de 
kwaliteit van de docenten én het 
onderwijs ten goede. Zo kwam 
de sectie wiskunde bijvoorbeeld 
bij elkaar, waarbij jonge do-
centen de anderen enthousiast 
maakten over de mogelijkheden 
van digitale leermiddelen. Zoals 
filmpjes waarin docenten uitleg 

geven. Leerlingen kunnen die la-
ter nog eens in hun eigen tempo 
bekijken. Of het visueler maken 
van onderwerpen, waardoor 
saaie opdrachten die toch moe-
ten worden gedaan veel leuker 
worden. Deze aanpak creëert 
enthousiasme én resultaten die 
de Willem met een externe cur-
sus minder snel zou bereiken. 
Volgend jaar start de Willem 
Junior Academie. Daarin krijgen 
leerlingen extra mogelijkheden 
aangeboden, zoals Cambridge 
Engels, sportactiviteiten of de 
mogelijkheid een praktijkdiplo-
ma boekhouden te halen.
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PORTRET: HENK VAN DE GRAAF, LOKAAL HISTORISCH ONDERZOEKER

“DOOR SAMENWERKING LOKALE GESCHIEDENIS COMPLETER EN TASTBAARDER MAKEN”

Medeeigenaar van wijnhuis De Paap Henk van de Graaf brengt 
regelmatig Papendrechtse historici bij elkaar om het beeld van 
de lokale geschiedenis completer te maken. Hij legt uit waarom 
dat belangrijk is.  

“Als Sherlock Holmes speuren 
naar historische feiten vind 
ik prachtig en je beeld van de 
geschiedenis verandert. On-
derzoekers werken vaak alleen, 
resultaten zijn daarom versnip-
perd. Dat is jammer, want door 
de puzzelstukjes bij elkaar te 
leggen, maak je het historische 
beeld completer. Dat is belang-
rijk om de eigen geschiedenis 
voor Papendrechters tastbaar-
der te maken. Als je weet waar je 
vandaan komt, ga je je nog beter 
thuis voelen; dat is goed voor 

de gemeenschap. Daarom breng 
ik regelmatig lokale historici bij 
elkaar om kennis uit te wisselen. 
Mijn streven is op den duur alle 
onderzoeksresultaten in één da-
tabase bijeen te brengen. 

De gemeente geeft onder meer 
de reeks ‘Van heerlijkheid tot he-
den’ uit. Dat is hartstikke mooi, 
maar verspreid over archieven 
en in de grond is nog ontzettend 
veel niet eerder onderzocht ma-
teriaal aanwezig. Ik zou graag 
over middelen beschikken om 

daar werk van te maken. Hope-
lijk kan de gemeente daar met 
ondersteuning en haar contac-
ten een rol in spelen. Voor onze 
bijdragen voel ik waardering van 
de gemeente. Al is het daarvoor 
eerlijk gezegd nog te vroeg, 
want we hebben nog te weinig 
concrete resultaten geboekt om 
echte waardering te verdienen. 
Maar door het beeld van Pa-
pendrechts geschiedenis steeds 
verder in te vullen hopen we dat 
wel te bereiken.” 

DE TOEKOMST VAN PAPENDRECHTS UNIEKE DIJKLINT
De dijk beschermt Papendrecht al eeuwen tegen water. Vooral 
sinds de watersnoodramp in 1953 is het aanzicht van de dijk 
veranderd. In de dijkvisie wordt aangegeven hoe de waarde 
van de dijk voor de toekomst behouden en verder versterkt kan 
worden.

Na de watersnoodramp verdwe-
nen door dijkverzwaring wonin-
gen. Na afsluiting van de Gantel 
vertrokken watergebonden be-
drijven. Oude bedrijfspanden kre-
gen andere functies. Vooral vanaf 
de jaren zeventig veranderde Pa-
pendrecht van een lintdorp in een 
forenzengemeente en werden de 
authentieke uitstraling, de dijk-
sfeer, het historische karakter, de 

kleinschaligheid en variatie van 
woningen en boerderijen steeds 
meer gewaardeerd. 

Waar eerder vooral per perceel 
werd bekeken hoe met die ei-
genschappen werd omgegaan, 
stelt de dijkvisie samenhang 
centraal. Daarbij worden gren-
zen aangegeven voor wat wel 
en niet mogelijk is. Zo moeten 

kleine woningen die niet meer 
voldoen aan de eisen van de 
tijd kunnen worden aangepast, 
maar wel op een manier die past 
bij de omgeving. Daarnaast zijn 
dijkdelen nog steeds belangrijk 
als waterkering en daarvoor gel-
den regels van het Waterschap. 
Ook is in de visie opgenomen 
hoe de recreatieve waarde van 
de dijk versterkt kan worden, 
bijvoorbeeld met wandel- en 
fietsroutes. In de dijkvisie zijn 
onder meer ideeën van omwo-
nenden en door hen ervaren 
knelpunten verwerkt.

VERTROUWDE 
BRUG OVER DE 
GANTEL 
Tot genoegen van veel inwoners 
van Papendrecht heeft het Slob-
bengors met een replica van de 
geliefde brug over de Gantel 
vooral haar uitstraling en ka-
rakter terug. De oorspronkelijke 
brug is waarschijnlijk rond 1920 
gebouwd en in de jaren vijftig 
door een Papendrechts bedrijf ge-
kocht om de bereikbaarheid van 
het Slobbengors te verbeteren. 
Nu was vervanging van de brug 
noodzakelijk. 

HET GROENE KERKJE 100 JAAR

In 1913 werd Het Groene Kerkje 
aan de Westeind in Papendrecht 
geopend. Tot 1966 was het in ge-
bruik door de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk. Vanaf dat moment 
nam de geloofsgemeenschap zijn 
intrek in de grotere Elimkerk. De 
evangelisch gemeente nam vanaf 
1971 Het Groene Kerkje in ge-
bruik. Na aanschaf in 1987 werd 
de kerk verbouwd en uitgebreid. 
In 1988 werd het vernieuwde 
kerkgebouw officieel geopend. 
Elke zondag is er een gezinsdienst 
en doordeweeks zijn er allerlei ac-
tiviteiten.

VAN HEERLIJKHEID TOT HEDEN DEEL IV
KOGELS EN GRANATEN IN PAPENDRECHT
Eind november zorgden kanonnen op het Merwehoofd voor bul
derend geraas en hevige gevechten. Het ging om een remake 
van de schermutselingen uit 1813. 

Napoleon Bonaparte voegde 
in 1810 de Nederlanden bij het 
Franse keizerrijk. In de nadagen 
van de Franse macht ontstond 
een conflict met Dordrecht over 
levering van onder meer geld, 
erwten, bonen, jenever en ge-
neesmiddelen. Dit was de aan-
leiding voor de hevige gevechten 
op 24 november 1813. Kogels en 
granaten vlogen op die dag door 
de lucht met tientallen dodelijke 
slachtoffers en gewonden en 
schade aan tal van huizen en 
gebouwen als gevolg. De afloop 
bezegelde de terugkeer van de 
Prins van Oranje uit balling-
schap en legde de basis voor het 
Koninkrijk der Nederlanden dat 
in 1815 een feit werd. 

De beschietingen vanuit Papen-
drecht staan centraal in het 
vierde deel van de reeks ‘Van 
heerlijkheid tot heden’. Naast 
de gebeurtenissen zelf, belicht 
dit deel de context waarin de 
beschietingen plaatsvonden en 
worden overblijfselen in beeld 
gebracht zoals de later ingemet-
selde kogel in de Grote Kerk.

Bekijk de remake van de beschie-
tingen.
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KAMER VAN KOOPHANDEL 
ONDERZOEK
De KvK liet onderzoeksbureau SCC 
Consultancy hoe hard Nederland-
se gemeenten voor ondernemers 
lopen. Dit gebeurde met behulp 
van ‘mystery calling’ en ‘mystery 
mailing’. Ook in dit onderzoek 
scoort de gemeente Papendrecht 
goed ten opzichte van andere 
gemeenten. In vergelijking met 
de Drechtstedelijke gemeenten 
neemt Papendrecht op het aspect 
telefonie een tweede plek in en op 
het aspect mail zelfs een eerste 
plek. Complimenten zijn er voor 
het kennisniveau, deskundigheid 
en de mate van betrokkenheid 

van de eerstelijns dienstverleners.
Verbeterpunten biedt het onder-
zoek ook. Vooral op het gebied 
van standaardprocedures. Zo 
blijkt de gemeentelijke organisa-
tie inkomende telefoongesprek-
ken niet op dezelfde wijze op te 
nemen, niet altijd meteen door 
te verbinden en niet altijd aan 
te bieden een terugbelnotitie te 
maken. Ook zijn ondernemers nog 
beter te helpen door meer door te 
vragen. De verbeterpunten neemt 
de gemeente op in het ontwik-
kelprogramma dienstverlening 
Papendrecht. 

PAPENDRECHTS BEDRIJF 
IN RTLZ
Veth Propulsion is een van de Papendrechtse bedrijven die op de 
landelijke televisie in RTLZ hun duurzame activiteiten mochten 
toelichten. 

Veth trok onder meer de aan-
dacht met de Hybrid Drive, een 
gecombineerde diesel-elektrische 
aandrijving die zorgt voor kos-
tenbesparing, minder brandstof-
verbruik en minder CO2-uitstoot. 
Naast duurzame producten be-
spaart Veth onder meer op brand-
stof voor vervoer, verwarming en 
verlichting en maakt het gebruik 
van driehonderd zonnepanelen, 
LED-verlichting, gerecycled pa-
pier en afbreekbare schoonmaak-
middelen.

Bekijk bedrijf Veth Propulsion 
op RTL Lokaal Duurzaam en wat 
men zegt over samenwerking 
met gemeente.

ONDERNEMERS TEVREDEN OVER DIENSTVERLENING

Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten van de dienstverlening in Papendrecht, vergeleken 
met gemiddelde Zuid-Holland en gemiddelde Nederland.

In 2013 waren er twee onderzoeken onder ondernemers naar de 
tevredenheid, imago, communicatie, beleid en beleving van ge
meentelijke lasten bij ondernemers. De gemeente Papendrecht 
scoort hoger dan andere ZuidHollandse gemeenten. 

Lexnova onderzocht de vriende-
lijkheid van gemeenten (‘MKB-
vriendelijkste gemeente van Ne-
derland 2012/2013’) en de Kamer 
van Koophandel de dienstverle-
ning (‘Hoe hard lopen gemeen-
ten voor ondernemers?’). On-
dernemers in Papendrecht zijn 
positief over de betrokkenheid 
en mate waarin de gemeente-
lijke organisatie openstaat voor 
ideeën en beoordelen de dienst-
verlening met een 6,9. Dat lijk in 
eerste instantie niet meer dan 
een redelijke score, maar op alle 
aspecten scoort de gemeente 

Papendrecht hoger dan de ge-
middelde score in Nederland én 
Zuid-Holland.
Enkele scores: prijs/kwaliteits-
verhouding gemeentelijke (6,6); 
dienstverlening (7,2); vriende-
lijkheid, beleefdheid, toeganke-
lijkheid (7,0); betrouwbaarheid 
(6,5). Hoogste score (7,9) is voor 
het ondernemersdeel van de 
website. 
Hoewel de scores in relatie 
tot andere gemeenten positief 
zijn, zijn er ook kritiekpunten. 
Die gaan onder meer over het 
parkeerbeleid, de snelheid van 

werken en de mate waarin de 
gemeentelijke organisatie actief 
inspeelt op ondernemersvragen. 
Ook kan de begeleiding van star-
ters beter.

BURGERJAARVERSLAG 2013
Ondernemen/Werk

PORTRET: PETER DEEGE, VOORZITTER OVP “HET LEVEN HOUDT NIET OP BIJ MIJN EIGEN BOTERHAM”

De Ondernemers Vereniging Papendrecht (OVP) treedt op als 
belangenbehartiger in contacten met de gemeente en andere 
organisaties. Als netwerkorganisatie biedt de vereniging haar 
leden gelegenheid elkaar te ontmoeten. Voorzitter Peter Deege 
licht de wisselwerking tussen de OVP en Papendrecht toe.

“Ik wilde graag ondernemen om 
als accountant naar eigen in-
zicht met klanten mee te kun-
nen denken. Klanten willen geen 
nee horen en met kennis en 
creativiteit zijn uiteindelijk al-
tijd oplossingen te vinden. Geen 
dag is hetzelfde, ook dat maakt 
het leuk. Ik werd lid van de OVP 
om zichtbaar te zijn. Daarnaast 
ben ik sinds vorig jaar voorzit-
ter, omdat ik het belangrijk vind 
om maatschappelijk actief te 
zijn. Het leven houdt namelijk 
niet op bij mijn eigen boterham. 
Daarom ben ik bijvoorbeeld ook 
penningmeester van de stich-
ting I am sport, die zich inzet 
voor onderzoek naar ziektes bij 
kinderen.

De leden van de OVP zijn mede de 
economische motor van Papen-
drecht. Hoe meer ruimte er is om 
te ondernemen, hoe beter het is 
voor de werkgelegenheid. Dat is 
weer goed voor de lokale econo-
mie en uiteindelijk voor iedereen. 
Daarom pleit ik voor maximale 
ruimte voor ondernemers. Na-
tuurlijk begrijp ik dat er grenzen 
zitten aan bijvoorbeeld het ver-
strekken van vergunningen. Maar 
zoals mijn klanten geen nee willen 
horen, willen inwoners en onder-
nemers dat eigenlijk ook niet van 
de overheid horen. We waarderen 
het absoluut dat de gemeente veel 
doet voor ondernemers. Bijvoor-
beeld door haar nek uit te steken 
om de luchtvaart en maritieme 

bedrijven bij elkaar te brengen, 
zodat ze elkaar kunnen verster-
ken. Dat is een goede zaak. Het 
is daarbij wel een gemiste kans 
dat niet alle spelers zijn uitgeno-
digd. De OVP onderhoudt goede 
contacten met de gemeente, we 
hebben regelmatig overleg en 
kunnen altijd met vragen terecht. 
En hoewel waarschijnlijk niet veel 
ondernemers het zo ervaren, weet 
ik dat de gemeente trots is op 
ondernemend Papendrecht. Toch 
zou ik graag zien dat de gemeente 
in sommige gevallen eerder con-
tact zoekt met bedrijven. Dan sta 
je bijvoorbeeld bij verschillen van 
inzicht niet aan het slot van een 
formeel proces tegenover elkaar 
bij de rechter, maar kun je in een 
eerder stadium gezamenlijk tot 
oplossingen komen. Anderzijds 
vraagt het van ondernemers een 
eigen inspanning om de gemeen-
te op te zoeken en contacten te 
onderhouden.”

Van alle 67 Zuid-Hollandse 
gemeenten, neemt Papendrecht 
een zesde plaats in op de 
beoordeling door ondernemers 
van prijs/kwaliteitsverhouding 
van de gemeentelijke lasten. 
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BEZOEKERS GEVEN PUBLIEKSBALIE 7,7

Uit onderzoek blijkt dat de publiekshal en wachtruimte van het ge-
meentehuis niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet op het ge-
bied van privacy.

Papendrecht deed met 55 andere gemeenten mee aan de bench
mark Publiekszaken uitgevoerd door TNS NIPO. Deze geeft in
zicht in de prestaties op het gebied van de gemeentelijke 
dienstverlening. Ook biedt het mogelijkheden verbeteringen 
door te voeren. 

Bezoekers van de publieksba-
lie in Papendrecht beoordelen 
de dienstverlening met een 7,7. 
Hoge scores (variërend van 8,2 
tot 8,5) zijn er voor deskundig-
heid, bereidheid om te helpen, 
verantwoordelijkheid, het aan-
dragen van oplossingen en de 
vriendelijkheid van de medewer-

kers. 97% van de bezoekers hoeft 
minder dan 15 minuten te wach-
ten. Dat leidt dan ook tot een 
bovengemiddelde score van 8,4. 
Deze fraaie scores worden naar 
beneden gehaald door een aan-
tal zaken waar bezoekers minder 
tevreden over zijn. Zo voldoet de 
publiekshal en wachtruimte niet 

meer aan de eisen van deze tijd 
die op het gebied van privacy. 
Verder vinden burgers, bedrijven 
en instellingen de prijzen hoog en 
waarderen ze de parkeergelegen-
heid rondom het gemeentehuis 
minder positief. Dat leidt uitein-
delijk tot een gemiddelde van 7,7.

Benchmarking Publiekszaken is 
een project van Totta Research 
en BMC Onderzoek. TNS NIPO 
deed het onderzoek.

AANTAL BEZWAARSCHRIFTEN GEDAALD
In 2013 kwamen in totaal 27 bezwaarschriften binnen, twintig 
minder dan in 2012. Van alle bezwaarschriften werden 18 bin
nen de termijn van 18 weken afgehandeld.

Zes bezwaarschriften werden 
gegrond verklaard. Bij twee 
was geen zitting nodig, omdat 
ambtelijk tegemoet is geko-
men aan de bezwaren. Er is dan 
geen ‘besluit gegrond’ geno-
men, maar kan wel zo worden 
opgevat. In drie gevallen gaf 
de Commissie bezwaarschrif-
ten het advies het bezwaar ge-
grond te verklaren, maar er is 
nog geen beslissing op bezwaar 
genomen. Deze zaken lopen 
dus nog, maar zijn wel alvast 
bij ‘gegrond’ opgenomen.
Bijna de helft (14) van de in-

gediende bezwaarschriften 
kwam uiteindelijk niet bij de 
Commissie voor de behande-
ling van bezwaarschriften. De 
reden hiervoor is of intrekking 
van het oorspronkelijke be-
sluit of dat mediation zorgde 
voor een bevredigende oplos-
sing voor bezwaarden. Net als 
bij klachten zien we ook bij 
bezwaarschriften steeds meer 
een informele afhandeling 
door middel van de inzet van 
mediation. Mediation zorgt 
ook in deze procedure voor we-
derzijds respect en begrip.

KLACHTEN NEMEN FORS TOE
In 2013 kwamen er 61 klachten binnen bij de gemeente. Het 
grootste deel wordt middels mediation opgelost. Steeds vaker 
komen de klachten digitaal binnen. Niet één klacht kwam in het 
traject van een officiële klachtenprocedure. Een analyse. 

De stijging in het aantal klach-
ten is al jaren het geval. Van 1 
(2007) via 24 (2011), 40 (2012) 
en uiteindelijk 61 in 2013. Hier-
voor zijn meerdere redenen aan 
te voeren. Bewoners zijn mondi-
ger en dienen sneller een klacht 
in. Ook is het eenvoudiger om 
een klacht in te dienen, bijvoor-
beeld digitaal. In 2013 kwamen 
27 klachten (2012: 15) op deze 
wijze binnen.

ANALYSE
Van de 61 klachten bleken 6 
klachten een melding bedoeld 
voor andere afdelingen of or-
ganisaties. Drie klachten zijn 
anoniem ingediend en kon 
daarom niets mee worden ge-
daan. De resterende 52 klach-
ten werden in behandeling 

genomen. Maar liefst zo’n 70% 
werd opgelost met behulp van 
mediation (2012: 50%). Bij een 

aantal klachten kwamen klager 
en beklaagde er in gesprekken 
samen uit. Het resterende deel 
werd succesvol afgedaan door 
de vakafdeling. Een zaak loopt 
nog omdat daar een ander be-

sluitvormingstraject voor no-
dig is. Niet één klacht kwam 
in 2013 dus in een officiële 
klachtenprocedure. Vijf klach-
ten werden buiten de termijn 
van zes weken afgehandeld. Dit 
heeft te maken met langlopen-
de procedures van bemiddeling 
bij burenkwesties en besluit-
vorming rond beleidsaanpas-
singen.

SOORTEN KLACHTEN
Het grootste deel van de klach-
ten (21) betreft overlast en 
burenkwesties. Op de tweede 
plaats komen klachten (14) over 
het gemeentelijk beleid. Op 3 
klachten (8) over het optreden 
van ambtenaren. Op 4 klachten 
dat de gemeente te laat heeft 
gereageerd of dat de procedu-
res niet goed zijn verlopen (6). 
Twee klachten over foutieve in-
formatie op bijvoorbeeld web-
site, in brieven, folders of van 
ambtenaren.

BELLERS GEVEN 
DIENSTVERLENING EEN 7,5
In een aanvullend onderzoek van de benchmark Publiekszaken is 
gevraagd hoe bellers de telefonische dienstverlening beoorde
len. De Papendrechtse gemeentelijke organisatie kon 44% van 
de bellers meteen helpen.

De gemeente Papendrecht 
scoort ten opzichte van ande-
re gemeenten bovengemiddeld 
als het gaat om bereikbaar-
heid, bereidheid te helpen, 
vriendelijkheid en deskun-
digheid. De score is minder 
waar het gaat om bellers op 
de hoogte te houden van de 
voortgang van hun vraag. 

BURGERJAARVERSLAG 2013
Feiten/Cijfers

Bezoekers geven publieksbalie 7,7 

7,7
Bellers geven dienstverlening een 7,5

7,5

Klachten nemen fors toe

61


