
 

 

 

 

 

 

 

D66 Papendrecht krijgt het voor elkaar 

Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 
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DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN D66 PAPENDRECHT 

Wat is D66 voor soort partij?  

D66 vindt dat ieder mens zelf  mag kiezen hoe hij  of zij wil leven. Als je 

maar wel rekening houdt  met andere mensen. 

Wij vinden dat iedereen even belangri jk is. Mensen met een grote mond 

hebben niet méér te vertellen dan andere mensen. Als D66 Papendrecht 

beslissingen neemt, is dat voor alle mensen die hier wonen. 

 

Welke onderwerpen zijn nu belangrijk? 

Het gaat goed met Papendrecht. Papendrecht is groen en veilig.  

Maar er zijn ook punten die beter of anders moeten.  

De volgende punten vindt D66 Papendrecht belangrijk.  

 

D66 vindt dat we méér moeten doen voor een beter klimaat 

 D66 wil dat we in Papendrecht veel minder energie gebruiken. 

Daarom moeten we: huizen isoleren, geen gas meer gebruiken en 

elektrisch ri jden in de auto. Veel plannen daarvoor zi jn al klaar. 

De gemeente, bedrijven en inwoners moeten het nu samen gaan 

uitvoeren.  

 

 In de lucht die we inademen zit  f i jnstof. Dat is niet te zien, maar is 

heel slecht voor onze longen. In Papendrecht zit steeds minder 

f i jnstof in de lucht. Maar het is nog niet schoon genoeg. De 

nieuwe regering met D66 heeft plannen voor schonere lucht in 

heel Nederland. Wij gaan in Papendrecht daar ook aan mee doen.  

 

D66 wil dat Papendrecht goed bereikbaar is 

 Veel mensen reizen elke dag van of naar Papendrecht. Vaak 

staan mensen in de f i le, vooral op de A15. De A15 moet verbreed 

worden.  

 

 D66 wil meer f ietspaden en beter openbaar vervoer. D66 wil een 

nachtbus naar Rotterdam. Nu ri jdt die alleen op zaterdag. Wij 

willen hem ook op vrijdagnacht laten rijden. Dan kunnen jongeren 

uit Papendrecht na het stappen veil ig naar huis.  

 Vanuit het treinstat ion in Dordrecht moet de intercitytrein  bli jven 

ri jden. 

 



 

D66 wil goed onderwijs voor iedereen 

 Er zijn kinderen die snel kunnen leren. Er zijn ook kinderen die 

niet snel kunnen leren. D66 wil dat alle kinderen goed les kri jgen.  

 

 De twee middelbare scholen in Papendrecht willen nieuwe 

gebouwen. Dat wil D66 ook. Alles twee keer bouwen kost te  veel 

geld. Daarom wil len we dat de scholen samenwerken met elkaar 

en met bedrijven. D66 wil in Papendrecht ook een mbo.  

 

 D66 wil dat jongeren een baan vinden na school. En dat ze de 

goede vakken kiezen op school. Dan moeten wel weten welke 

banen er zi jn in onze regio. Wij zorgen dat ze dat weten.  

 

D66 wil goed werk voor iedereen 

 Als Papendrecht goed bereikbaar is, is dat goed voor bedri jven. 

D66 wil dat we daarom beter bereikbaar zijn via de weg, het water 

en het spoor. Hierdoor zal het aantal banen toenemen.  

 

 De gemeente zorgt voor goed en genoeg werk voor Drechtwerk.  

 

 Er zijn niet veel jongeren werkloos in Papendrecht. Ouderen 

komen niet makkeli jk aan een baan. De Sociale Dienst mag van 

D66 zelf  bepalen hoe zij  ouderen helpen. Ze kunnen hen een 

nieuwe opleiding laten doen. Ze mogen ouderen ook vri j geven 

van solliciteren. 

 

D66 wil meer groen in Papendrecht 

 Alle parken moeten bli jven bestaan.  Er mag niet in gebouwd 

worden. We willen gezond groen. Dat betekent: meer goede 

bomen planten die de lucht zuiveren. Geen bomen en struiken 

waar mensen allergisch voor zi jn.  

 

 Wij willen het Alblasserbos (boven de A15) veel groter maken. We 

gaan onderzoeken of daar een natuurgebied kan komen. Dat loopt 

dan van Alblasserdam, via Papendrecht naar Sliedrecht. Daar 

kunnen veel soorten dieren en planten leven. Mensen uit 

Papendrecht hebben dan de natuur dichtbij.  

 

 We gebruiken in Papendrecht geen gif  meer tegen onkruid. Gif is 

slecht voor bijen en vl inders. D66 wil overal in Papendrecht 

onkruid goed gaan weghalen zonder gif . Bij gras maaien houden 

we rekening met insecten. 



 

 

D66 wil alleen woningen bouwen die mensen graag willen hebben 

 Papendrecht is bi jna volgebouwd. Wij willen alleen nog huizen 

bouwen die mensen echt wil len hebben. Koophuizen en 

huurhuizen. Bijvoorbeeld: huizen voor mensen die in een groepje 

willen samenwonen. 

 

 D66 wil snel beginnen om alle huizen in Papendrecht goed voor 

het kl imaat te maken. Dat betekent: zonder gas en goed 

geïsoleerd. De gemeente moet samen met Woonkracht10 bekijken 

hoe dat moet. Het mag niet teveel kosten voor mensen die weinig 

geld hebben. 

 

D66 wil goede zorg voor iedereen 

 Er komt één zorgloket voor al le vragen . Voorkomen dat mensen 

ziek worden staat voorop.  

 

 Er zijn grat is cursussen om te leren goed met geld om te gaan. 

Ook is er hulp voor mensen met grote schulden. Dan kun je een 

schuldhulpmaatje kri jgen. We moeten beter aan mensen vertellen 

dat zi j grat is hulp kunnen kri jgen via de sociale dienst .  

 

 Veel mensen snappen niks van al le regels. Het is erg ingewikkeld. 

Soms zorgen regels er voor dat iets niet wordt opgelo st. Dat is 

niet de bedoeling. D66 wil dat een ambtenaar zelf  mag bepalen 

hoe hij mensen kan helpen. Hij of zij kan dan zeggen:  

we doen het anders dan in de regels staat.  

 

D66 kiest voor sport en beweging voor iedereen 

 Sport is ook ‘gewoon bewegen’. De gemeente zorgt dat kinderen 

goed kunnen buiten spelen. Voor ouderen of mensen met een 

beperking is beweging ook belangri jk. Dit wordt onderdeel van de 

Wmo. Dan kun je de kosten vergoed kri jgen.  

 

D66 wil in Papendrecht meer kunst en cultuur  

 D66 wil meer leuke feesten in het centrum op ons Marktplein.  

 

 Jongeren moeten hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook buiten 

school. Bijvoorbeeld foto ’s maken of muziek maken. Daar wil len 

we geld aan besteden. 

 



 

D66 kiest bij veiligheid voor: voorkomen is beter dan genezen 

 Voorkomen van onveil igheid in Papendrecht staat voorop. Als 

mensen een idee hebben om hun buurt vei l ig te maken, helpt de 

gemeente. De polit ie en de gemeente geven t ips over vei l igheid. 

Dit doen ze op bi jeenkomsten en op de website van de gemeente.  

 

 De gemeente moet zorgen dat alle digitale systemen veilig zi jn. 

Dat kan gaan over een systeem waarin persoonlijke gegevens 

staan van inwoners. Het kan ook gaan over de veiligheid van een 

systeem dat ons waterpeil regelt. Hacken moet voorkomen 

worden. 

  

D66 wil dat de gemeente goed bestuurd wordt  

 We wil len niet meer geld uitgeven dan we hebben. Als we teveel 

lenen, maken we teveel schulden. Dat is niet eerli jk voor mensen 

die in de toekomst in Papendrecht leven.  

 

 Als de gemeente inwoners een brief stuurt of iets op de site zet, 

moet dat in begrijpeli jke taal zijn.   

Ambtenaren gaan vaker naar mensen toe om ter plekke te zien 

wat het probleem is.  

 

 D66 wil minder regels. Natuurli jk gaat er weleens iets fout  bij de 

gemeente. Méér regels lost dat niet op.  

 Er komt een jaarli jkse ‘borrel’ voor nieuwe Papendrechters. Daar 

kunnen alle nieuwe inwoners kennismaken met de burgemeester, 

de wethouders en met de gemeenteraad. Daar hoort bij: hoe kan 

ik alles vinden en zelf  meedoen? 

  

D66 wil dat Papendrecht goed samenwerkt met andere gemeenten 

 Papendrecht bl i jf t Papendrecht. We gaan niet op in een 

Drechtstad. We werken goed samen met andere gemeenten.  

 

 Binnen de Drechtsteden werken we samen op de punten: 

bereikbaarheid, werk en duurzaamheid.  

 

D66 Papendrecht vraagt uw steun. Stem D66 op 21 maart 2018.  

 

  



 

 

KANDIDATENLIJST 

1. Trijntje van Es 

Single, één dochter. Nu D66-fract ievoorzitter in de gemeenteraad, 

l id van de Drechtraad en lid van de Rekenkamercommissie. 

Eerder communicatieadviseur in het bedri jfsleven, freelance 

tekstschrijver en docent maatschappij leer. Studeerde Polit icologie 

aan de Rijksuniversiteit Leiden en Journalist iek (hbo) in Utrecht.  

2. Rens van Hal 

Gehuwd, twee kinderen. Nu D66-raadslid in de gemeenteraad. In 

zijn portefeuil le onder meer: openbare ruimte, maatschappeli jk 

vastgoed en onderwijs(huisvesting). Partner bij  HWRK, adviseur 

vastgoed, huisvesting en werkplekconcepten. Volgde MTS, 

Academie voor Beeldende Kunsten en post -hbo Vastgoed 

Management. 

3. Stefan Suijker 

Single, thans D66-commissielid Samenleving. Lid Platform 

Maatschappeli jke Verkenning. Vrijwil l iger b i j RTVPapendrecht en 

S.V. de Zonnebloem. 

4. Jacob van der Linden 

Gehuwd, twee kinderen. Nu D66-commissielid ABZ en Ruimte. 

Studeerde aan de TU Delft Scheikundige Technologie incl. 

onderwijsbevoegdheden. Was rector Willem de Zwijger College, 

thans gepensioneerd, assessor HU afd. Educatie, l id Raden van 

Toezicht ( in de kinderopvang en het voortgezet onderwijs).  

5. Karel Spitsbaard 

Gehuwd, 5 kinderen. Nu docent Nederlands en Economie op het 

Willem de Zwijger college, coach persoonli jk meesterschap bij  

jongeren te Papendrecht, docentenopleider Nederlands 

Hogeschool Rotterdam en examinator Nederlands bij DUO te 

Groningen. Master Economie, Bachelor Pedagogiek, Bachelor 

Nederlands, Trainer Persoonlijk Meesterschap, Trainer Teach like 

a champion en Trainer Aflatoun Unicef onderwijs.  

 

  



 

6. Domenico Essoussi 

Single. Derdejaars student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit 

Utrecht. Daarnaast in 2017 begonnen aan studie Informatiekunde. 

Diverse baantjes gehad (supermarkt, verpleeghuis en 

universiteit). Act ief bij meerdere studieverenigingen.  

7. Niels van Heteren 

Verkoper bi j Snack-Connection en mede-eigenaar web shop 

www.debarossa.nl. Studeerde geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Leiden (Master: National Identit ies and Polit ical 

culture). Eerder stagiair Event Management ProDemos –  Huis 

voor democratie en rechtsstaat. Vri jwil l iger bi j VV Papendrecht 

onder meer als pupil lentrainer, was vri jwil l iger als 

projectbegeleider Cross Your Borders.  

8. Govert Rietveld 

Gehuwd, twee kinderen. Volgde de mulo en havo en deed m bo-

opleiding bi j de polit ie. Werkte als brigadier bij de gemeentepolit ie 

Rotterdam en Regiopolit ie Rotterdam-Rijnmond. Thans 

gepensioneerd. 

9. Arie Verberk 

Gehuwd, drie kinderen. Bedrijfseconoom en registeraccountant. 

Commissaris bi j diverse bedri jven en partt ime hoogleraar 

Controller-opleiding Universiteit van Amsterdam. Eerder 

president-directeur bij Martinair en plv. secretaris -generaal 

Ministerie van Economische Zaken. Was 13 jaar gemeenteraadslid 

in Papendrecht.  

10. Pim Schipper 

Gehuwd, twee kinderen. Opleiding HTS-W&W, betonconstructeur 

BV. Was oprichter en directeur -eigenaar van Ingenieursbureau 

Concretio; nu constructeur en project leider aldaar.  

11. Joke Reuwer 

Gehuwd, twee kinderen. Nu D66-wethouder van duurzaamheid, 

gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Volgde hbo -MW en 

Management. Werkte als manager JGZ en directeur van het 

Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP). Is voorzitter 

RvT Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker ZW -Nederland.  


