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Met elkaar = meer mogelijk

Nieuwe invulling stukje grond Da Costastraat
Inrichting van een unieke plek
‘Als antropoloog kijk ik naar de manier waarop mensen
hun omgeving gebruiken en wat er nog beter of mooier
kan’, vertelt Renée Rooijmans, die de kinderen uit de
omgeving van de Da Costastraat hielp om hun ideeën
over te brengen. ‘Voor kinderen is dit een belangrijke
plek, een plek waar zij als het ware opgroeien. Ik heb met
de gemeente en de architect vooraf overlegd en in juli
op vrijdag en zaterdag een tent opgezet waar we de tijd
hadden om met de kinderen dieper in te gaan op wat er
wel en niet mogelijk is. Ter plekke keken we bijvoorbeeld
naar mogelijkheden voor nieuwe bomen. Zo kan schaduw
ervoor zorgen dat je er tijdens warme dagen langer kunt
spelen. En voor ouders is het fijn dat ze in de zomer in de
schaduw kunnen zitten en in de winter juist op de plek
zitten waar de zon het langste schijnt.

Kinderen denken
mee over groen,
speeltoestellen
en meer!

‘Speel jij met andere kinderen uit de
buurt op het veld aan de Da Costastraat?
Ontmoet jij hier wel eens je vrienden na
school? Kom dan langs om te verkennen
hoe dit stukje land in jullie buurt een nog
fijner en groener landschap kan worden.’
Dat was de uitnodiging die de gemeente
deed aan kinderen om mee te denken
over hoe deze plek eruit gaat zien. En
daar werd volop gebruik van gemaakt.
‘We betrekken niet alleen volwassenen bij
plannen voor hun omgeving’, vertelt Manfred
den Boer van de gemeente Papendrecht,
‘we horen natuurlijk ook graag de ideeën
van kinderen. Dan zie je dat zij al snel erg

enthousiast meedoen. Dat maakt het ook
voor ons extra leuk.’

op deze manier mee
konden doen.

Betere keuzes

Groter speelveld

‘Tijdens de voorbereidingen van het
reconstructieproject in de Da Costastraat
ontdekten we dat het centrale speelveld
enorm leefde in deze omgeving. Omdat we
bezig zijn om inwoners anders te betrekken
bij projecten, zijn we gericht op zoek
gegaan om kinderen hierin actief mee te
nemen. Op deze locatie konden kinderen op
verschillende manieren laten zien wat hun
ideeën zijn voor het groene gebiedje in de Da
Costastraat. Het was te merken dat kinderen,
maar ook hun ouders, het leuk vonden dat ze

Op een gegeven moment stonden we onder de
lindeboom waarvan we de bloesem gebruikten om er
thee van te maken. De kinderen vonden het niet alleen
lekker maar ook interessant dat je op zo’n manier plezier
hebt van groen in je omgeving. De verbeeldingskracht
van de kinderen zorgde onder meer voor tekeningen
en knutselboekjes vol ideeën. Voor mezelf was dit ook
superleuk om te doen. De buurt is erg betrokken bij de
omgeving en het is best een unieke plek. Vooral omdat
het door de inrichting en de betrokkenheid van ouders
bij de kinderen en het veldje een veilige plek is om te
spelen. Sommige kinderen kwamen dan ook allebei de
dagen langs en vroegen zelfs of ik er de volgende dag
weer zou zijn.’

Mede dankzij deze
positieve inbreng en het mooie weer, vielen
de puzzelstukjes als het ware op hun plek
en we zijn nu volop bezig de wensen te
verwerken in het ontwerp. Daarbij moet je
er bijvoorbeeld rekening mee houden dat
boomwortels, kabels en leidingen elkaar
onder de grond niet in de weg zitten. En
dat is gelukt, het is een mooi ontwerp
geworden. Het speelveld wordt groter,
er komen heuveltjes, extra bomen, een
bijenhotel, een haag tussen het veldje en

de parkeerplaatsen en speeltoestellen,
zoals een andere wip, een duikelrek, een
kruipbuis, een aantal banken. Ook blijft er
natuurlijk ruimte over om te voetballen. Dit
plan wordt in het najaar weer voorgelegd
aan de belanghebbenden en dan heeft de
Da Costastraat een veldje waar de buurt blij
mee is. Met deze manier van werken, maak
je gezamenlijk betere keuzes en kom je tot
een inrichting die past bij de buurt en bij de
gezinnen die er wonen.’

Met elkaar houden we Papendrecht schoon, heel en veilig

Meer weten over de app?

Is er iets niet in orde in de openbare ruimte van Papendrecht? Meld het bij de
gemeente en wij gaan er snel op af. Gebruik de app 'Mijn gemeente' of bel 14078 en
spreek in dat u de gemeente Papendrecht wilt spreken.

Scan de QR-code hiernaast welke u doorverwijst
naar een filmpje dat laat zien hoe de app werkt.
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In de vorige uitgave, tevens de eerste
uitgave van deze participatiekrant
afgelopen zomer, noemde ik inwoners
van Papendrecht sociaal, creatief en
daadkrachtig. Na publicatie van dat
nummer maakten Papendrechters die
woorden opnieuw waar. Onder meer
door mij te laten weten dat ook zij
graag bij willen dragen aan nieuwe
initiatieven en verbeteringen. Van die
enthousiaste reacties ben ik best wel
onder de indruk.

Stap 7:
Toets

En terwijl er door vrijwilligers die
zich soms al jaren inzetten voor hun
medemensen al heel veel mooie dingen
gebeuren, is het mooi om te zien dat
het altijd nóg diverser kan. Met nieuwe
gezichten die met verrassende ideeën
komen en daarmee weer iets toevoegen
aan wat er allemaal al bestaat.
Ik hoop dat deze uitgave opnieuw laat
zien wat we samen allemaal mogelijk
maken en u inspireert tot nieuwe

Samen voor een beter Papendrecht
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inzichten, ideeën en initiatieven. Daarnaast
horen we (via idee@papendrecht.nl)
graag hoe u samenwerking met de
gemeente heeft ervaren, bijvoorbeeld
tijdens projecten of andere contacten.
Denkt en doet u ook weer mee?

Ga na of je de
inbreng juist
hebt verwerkt.

daar red je mensenlevens mee
Aldert van Dijk over resultaten van inspraak en samenwerking
In de Vrijheer van Eslaan hangt - zoals op veel andere
plekken in Papendrecht - een AED. Weet u wel? Een
AED is een apparaat dat met een schok het hart weer
aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. Dat
in de Vrijheer van Eslaan sinds januari 2021 een AED
hangt, is niet vanzelfsprekend. Initiatiefnemer Aldert
van Dijk kreeg dit met veel eigen inspanning en met
enige hulp van Stichting HartslagNu Papendrecht en
de gemeente voor elkaar. We vroegen hem hoe hij dit
aanpakte.

Hoe kom je nu toch op het idee om een AED
voor de buurt te gaan regelen?

Ik kwam op de tijdlijn van Facebook een bericht tegen
van een mevrouw uit Dordrecht die een crowdfundactie voor een buurt-AED was gestart via het platform
BuurtAED.nl. Dit is een initiatief van de Hartstichting en
Philips om Nederland (hart)veiliger te maken. Er zou dan
binnen 1 maand € 1.660,- opgehaald moeten worden,
waarna Philips de resterende € 1.007,- zou bijleggen.
Toen dacht ik: hoe zit dat eigenlijk met AED’s in onze
buurt?
Ik ben op internet gaan zoeken en kwam in contact met
Stichting HartslagNu Papendrecht.

HartslagNu? Wat is dat?

HartslagNu is een systeem dat mensen die zich daarvoor
aangemeld hebben via de mobiele telefoon oproept
als een reanimatie nodig is. Degenen die beschikbaar
zijn nemen de dichtstbijzijnde AED mee en starten met
reanimeren. Vaak zijn zij er eerder dan de ambulance
en dat is belangrijk, want – zoals de slogan luidt – elke
seconde telt.
Stichting HartslagNu Papendrecht verzorgt ook
trainingen tot burgerhulpverleners. Mijn vrouw, zoon,
dochter en ik hebben allemaal de AED-training gevolgd
en inmiddels ook aardig wat buren. Deze training wordt
jaarlijks herhaald.

Was er in je wijk dan geen AED?

Daisy Roeland (secretaris HartslagNu Papendrecht)
vertelde me dat op de plattegrond met
buurt-AED’s in Papendrecht juist de Vrijheer van Eslaan
en omgeving nog wel een extra AED kon gebruiken.
De dichtstbijzijnde is in de Zonnedauw, in de Karel
Doormanlaan of in de Meidoornstraat. Toch best een
eindje rennen als elke minuut telt… De directe omgeving
heeft door hoogbouw veel inwoners per m2 met
daardoor een hogere kans op inzet van een AED.

Aldert van Dijk laat trots "zijn" AED zien

Oke, dus je kon aan de slag?

Ja inderdaad, het ging toen snel. Gewapend met een
flyer ben ik huis aan huis “de AED-boodschap” in de wijk
gaan brengen. Binnen nog geen week was het benodigde
bedrag opgehaald. Nadat de AED al snel geleverd werd,
kon deze geïnstalleerd worden met behulp van een
aantal buurtgenoten. Toen de AED eenmaal aangesloten
was heb ik in samenwerking met Stichting HartslagNu
Papendrecht en de gemeente een flyer laten maken met
een oproep voor een AED-training en de noodzaak van
burgerhulpverleners. Deze heb ik vervolgens, samen met
mijn dochter, huis aan huis bezorgd.

Hoe reageerden de mensen?

Over het algemeen heel sympathiek! Een enkeling was
niet geïnteresseerd. De mooiste ervaring vond ik toch wel
dat wijkbewoners die het financieel moeilijk hebben toch
nog geld over hadden voor dit mooie doel.

Dus: je missie volbracht?

Haha, deels wel… Sinds begin januari hangt de AED in de
straat. In mei heb ik de AED training gevolgd en ben ik

Resultaten enquête
hondenbeleid

Het is mooi
om te zien
dat het
altijd nóg
diverser kan.

Honderden inwoners gaven in mei 2021 via een enquête
hun mening en ideeën over de voorzieningen, een
overweldigend resultaat dat we – zoals beloofd in de
vorige Participatiekrant – graag delen.

Wel of niet uitgevoerd?

Op de website van de gemeente leest u wat op korte
termijn wordt uitgevoerd en wat op langere termijn. Er
zijn ook ideeën gestuurd die we helaas om technische,
ruimtelijke of financiële redenen niet kunnen uitvoeren.
Ook die hebben we benoemd. Voorbeelden van
veelgenoemde wensen en ideeën die we gaan uitvoeren:
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aangemeld als burgerhulpverlener. Ondertussen heb ik al
9 keer een oproep gehad.

Word ook burgerhulpverlener
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken
om nóg een oproep te doen. Burgerhulpverleners
zijn er nooit genoeg. Want bij een melding is
natuurlijk niet iedereen altijd direct beschikbaar. Hoe
meer mensen als burgerhulpverlener aangemeld
zijn, hoe groter de kans dat er ook iemand is die
hulp kan bieden. Dus: deelt u mijn opvatting dat
het fijn is om iemand die in levensgevaar is op een
deskundige manier direct te kunnen helpen? Word
dan ook burgerhulpverlener.
Meld u aan voor een training bij HartslagNuPapendrecht
www.hartslagnupapendrecht.nl of mail naar
info@hartslagnupapendrecht.nl

• De ingang van het uitrenveld bij het Vondelpark wordt
verplaatst, zodat meer scheiding tussen speelveld en
uitrenveld ontstaat.
• We lopen alle borden na waarop staat of honden los
mogen lopen en poep niet opgeruimd hoeft te worden.
Sommige zijn beschadigd of verdwenen. Waar nodig
herstellen we die en plaatsen we ze terug.
• Op diverse plekken in Papendrecht komen (extra)
afvalbakken voor hondenpoep.
• We gaan in overleg met omwonenden om te kijken of
het uitrenveld in het Vijverpark verplaatst kan worden.
• Wij gaan kijken naar een geschikte plek om een
uitrenveld te maken bij Oostpolder/Land van Matena.
Wilt u meer informatie over wat de gemeente wel/niet
oppakt? Kijk dan op www.papendrecht.nl/honden.

Heeft u een goed idee of heeft u advies nodig? idee@papendrecht.nl

Koffie mét

Zin en tijd voor een bakje koffie en een gezellig praatje? Bekijk
het overzicht hiernaast met ontmoetings- en koffiemomenten in
Papendrecht. Loop eens binnen op de aangegeven locaties en tijden!*
*wijzigingen voorbehouden

Ontmoetings- en koffiemomenten
in gemeente Papendrecht*
Bij Bosshardt Papendrecht

Wijkgebouw De Spil

Staringlaan 3

Stellingmolen 176
Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

dinsdag en donderdag

09:30 17:00 uur

wekelijks

koffie inloop

maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag

10:00 12:30 uur

wekelijks

eetcafe

dinsdag en donderdag

12:00 13:00 uur

wekelijks

koffie inloop

woensdag

14:00 16:00 uur

wekelijks

koffie inloop

donderdag

14:00 16:30 uur

wekelijks

avondmaaltijd

donderdag

16:30 19:30 uur

wekelijks

Kosten
ja

Waardeburgh / De Schoorsteegt
Schoorweg 4
Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

middag
maaltijd

woensdag
(vooraf aanmelden)

12:30 14:00 uur

wekelijks

In Cookers op de Meent, Meentpassage 1

€ 8,75

Veerweg 135

koffie inloop

Dag

Tijdstip

Frequentie

dinsdag

10:30 12:00 uur

wekelijks

Zaterdag
25 september

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

donderdag

10:30 12:00 uur

wekelijks

Frequentie

Een luisterend oor van
de predikant - inloop

dinsdag

10:30 12:00 uur

wekelijks

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

donderdag (elke laatste
van de maand)

19:30 21:30 uur

maandelijks

Poldermolen 7

Van der Palmstraat 1

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

woensdag (juni
tot september)

10:00 12:00 uur

wekelijks

woensdag (juni
tot september)

10:00 12:00 uur

wekelijks

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

Soos de
Ontmoeting

inloop zondag (elke 3e
zondag van de maand
na de kerkdienst)

11:00 12:30 uur

maandelijks

De Seniorenbond “De Ertepeller”
Goudenregenstraat 17

Hervormde Gemeente Bethlehemkerk (PKN)
Van der Palmstraat 1

Tijdens Burendag op zaterdag 25 september vonden ook in Papendrecht
verschillende activiteiten plaats die inwoners organiseerden voor hun
straat of buurt. Op de foto's zijn de activiteiten te zien in de Hendrik
Breitnerstraat, Zeeuwse Schouw en Zonnedauw.

Tijdstip

De Vrije Baptistengemeente

Hervorme Gemeente Bethlehemkerk (PKN)

was het
Burendag!

Dag

Kleine Waal 6

Admiraal de Ruyterweg 1A

Dag

Activiteit

De Waalburcht

Kinderboerderij Papenhoeve (SP)
Activiteit

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

woensdag (wekelijks:
juli en augustus)

09:30 12:00 uur

wekelijks

koffie inloop

woensdag (maandelijks:
september tot juli)

09:30 12:00 uur

maandelijks

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

dinsdagochtend

10:00 12:00 uur

wekelijks

inloop

vrijdagmiddag

14:00 17:00 uur

wekelijks

Christelijk Gereformeerde Kerk Elim
P.C. Hooftlaan 178

Twinkeltje

Korenbloemstraat 20
Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

Tea & Talk

maandag

13:30-15:30
uur

wekelijks

koffie inloop

zaterdag

12:00-17:00
uur

wekelijks

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

dinsdag

10:00 12:00 uur

wekelijks

Dag

Tijdstip

Frequentie

inloop

donderdag (elke 3e donderdag v.d. maand m.u.v.
zomermaanden)

14:00 16:00 uur

maandelijks

Albert Schweitzerstraat 115

Schooldwarsstraat 50
Activiteit

Activiteit

Sociale wijkwinkel Fideel (SP)

Evangelische gemeente Papendrecht

Activiteit

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

maandag

13:30 15:00 uur

wekelijks

* In verband met
coronamaatregelen kan het
zijn dat activiteiten niet
doorgaan. Kijk daarom altijd
op sterkpapendrecht.nl voor
actuele informatie.

Sociale wijkwinkel FIDEEL

PuurPapendrecht.nl

Albert Schweitzerstraat 115
Activiteit

Samen voor een beter Papendrecht
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€ 3,50

De Morgenster óf de Bethlehemkerk

Kosten

Bibliotheek AanZet (SP)
Activiteit

Kosten

Dag

Tijdstip

Frequentie

koffie inloop

dinsdag en donderdag

09:30 12:00 uur

wekelijks

koffie inloop

woensdag

13:00 15:30 uur

wekelijks

koffie inloop

maandag

13:30 15:00 uur

wekelijks

Sterk Papendrecht

Veerweg 127 | (078) 615 47 41
www.sterkpapendrecht.nl |
info@sterkpapendrecht.nl

Mist u een
ontmoetingsmoment?

Geef het aan ons door via
onderstaand mailadres:
info@sterkpapendrecht.nl
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Heeft u een goed idee of heeft u advies nodig? idee@papendrecht.nl

Inwoners dragen met tellingen bij
aan versterking van groen en natuur
Samen het groen en de natuur versterken door oog te hebben voor icoonsoorten
Inwoners kunnen samen met de
gemeente het groen en de natuur
versterken door oog te hebben voor
icoonsoorten. Deze soorten zeggen
iets over de kwaliteit van het hele
systeem. Over het algemeen geldt:
waar icoonsoorten zijn, gaat het goed
met de natuur. Papendrecht richt zich
op 22 van die soorten, zoals egels,
roodborstjes, vleermuizen, hommels en
dotterbloemen. Veel soorten profiteren
mee van maatregelen die worden
genomen voor de icoonsoorten.
‘Als gemeente Papendrecht willen we een
aantrekkelijke plaats zijn voor mens, dier
en natuur’, licht wethouder Arno Janssen
toe. ‘Een rijke biodiversiteit in de directe
omgeving is belangrijk voor de gezondheid
en het welzijn van mensen.’

Het oranjecomité organiseert
Koningsdag, Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag

omgeving. Om inwoners bij die omgeving
te betrekken en de natuur te versterken,
vragen we hen sinds oktober iedere maand
uit te kijken naar een insect, plant of dier.
Doe hier vooral aan mee, want dan kunnen
we samen in kaart brengen hoe het met de
natuur in Papendrecht gaat. Ook kunnen we
dan inzichtelijk maken waar we ingrepen
moeten doen. Als u ergens in Papendrecht
een icoonsoort ziet, kunt u dit doorgeven via
www.waarneming.nl.’
Bij het begin van de herfst is ook gestart met
een reeks online filmpjes waarin inwoners
zien wat zij kunnen doen om de icoonsoorten
te helpen, waar je ze aan herkent en wat ze
bijdragen aan de natuur. Scan de QR-code
hiernaast om het eerste filmpje over egels te
zien op Youtube.

Uitkijken naar icoonsoorten
In de maand december gaat in de serie
icoonsoorten de aandacht uit naar het roodborstje.

‘Dat belang is in de coronaperiode nog
eens onderstreept, toen we zagen dat we
meer aangewezen waren op onze directe

Steentje bijdragen met natuurtuin
‘Sinds de industriële revolutie zijn we
steeds meer op afstand van de natuur
geraakt en gebruikten we steeds meer
vervuilende methoden. Daardoor gaat
het de verkeerde kant op met de aarde.
We moeten nu in actie komen. Daarbij
kan iedereen een steentje bijdragen.
Van acties om natuurgebieden met
elkaar te verbinden tot kleinschaliger
bijdragen in de vorm van natuurtuinen
bij particulieren. Daar werken wij
met tuinadvies graag aan mee.’
Leen den Ouden en zijn collega’s
Carl, Wim en Fred van Natuur- en
Vogelwacht De Alblasserwaard leggen
uit hoe samenwerking bijdraagt aan
kwalitatieve verbetering van onze
omgeving en de aarde.
We zien in kranten en op tv dat het
niet goed gaat. Kijk naar vervuiling
van oceanen, overstromingen en
andere extreme weersomstandigheden.

Diersoorten sterven uit. En wat doen we
er aan? Te weinig. Historische gebouwen
beschermen we maar in de natuur
kunnen we nog veel winst halen. Want
elke weg of elk gebouw is een blokkade
voor het planten- en dierenrijk. We zijn
met kunstmest en bestrijdingsmiddelen
doorgeschoten in grootschalige
voedselproductie met lange lijnen van de
basis naar de supermarkt. Daarbij komt
dat onze grondstoffen eindig zijn. Het
moet dus anders.’

Biologisch

‘Als bedrijven bijvoorbeeld bij de
productie al verplicht zijn aan te geven
hoe hun goederen later gerecycled
moeten worden, krijg je een kringloop
waarin spullen lang meegaan. Daarnaast
moeten we kleinschaliger en biologisch
telen en moeten biowinkels voor
consumenten op gunstiger plekken zitten,
dan gaan op een gegeven moment ook

de prijzen omlaag. Maar kijk ook naar de
productie van medicijnen, terwijl in de
natuur dezelfde werkzame ingrediënten
beschikbaar zijn, zoals wilgenschors
tegen hoofdpijn. Verder is het van belang
verbindingen tussen natuurgebieden,
parken en bermen te realiseren, zoals dat
langzamerhand vorm krijgt rond onder
meer de Biesbosch, het Alblasserbos,
Kinderdijk en de Donk. Met aangesloten
gebieden kan de natuur als het ware
stromen, krijgen dieren en insecten veel
meer ruimte en kunnen planten zich zelfs
kwadratisch vermeerderen.’

Zaaien

‘Waar de mogelijkheden voor de
overheid ophouden, moeten wij het als
particulieren oppakken. Bijvoorbeeld door
natuurtuinen aan te leggen. Daar helpen
wij graag aan mee met gratis advies. We
hanteren daarbij enkele uitgangspunten,
we gebruiken bijvoorbeeld geen

kunstmest maar compost, geen chemische
maar biologische bestrijdingsmiddelen en
geen exotische maar inheemse planten.
We bekijken in een uitgebreid gesprek
wat mensen in hun tuin willen hebben,
zoals vlinders, libellen, bijen en vogels.
We bekijken welke gewassen met bessen,
noten en zaden daar als voedsel bij
passen. Kortom, we maken een slimme
opzet en geven aanvullende informatie.
Vervolgens kunnen mensen aan de slag,
eventueel met hulp van een hovenier.
Hoe meer we deze boodschap kunnen
zaaien en verspreiden, hoe beter het is
voor versterking van onze omgeving en
de aarde.’

Papendrecht en
de wereld steeds een
beetje groener maken

Kennis verzamelen en delen over bomen,
planten, bloemen, dieren en meer

Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard heeft werkgroepen die kennis
verzamelen rond de thema’s vogels, zoogdieren, amfibieën, planten en insecten.
De knotters doen aan landschapsonderhoud, een andere groep vrijwilligers
houdt in de gaten hoe de natuur zich ontwikkelt en brengt dit bij gemeenten
onder de aandacht, met name wanneer er bouwplannen zijn die gebieden of
soorten bedreigen. De educatiegroep zet zich met onder meer ontvangsten,
lessen en lezingen in voor overdracht van kennis aan bezoekers, scholen en
andere geïnteresseerden. In totaal zijn zo’n tachtig vrijwilligers actief. ‘Dat zijn
mensen met de gezamenlijke drijfveer iets voor de natuur en onze omgeving
te doen. Meer vrijwilligers zijn ook bij ons natuurlijk altijd welkom’, voegt Den
Ouden nog graag toe.
Leen den Ouden en collega-vrijwilliger dragen met gratis
tuinadvies een steentje bij aan een groener Papendrecht.

Samen voor een beter Papendrecht

Peter-Jan van der Giessen en Jan Kazen traden in 2000
en in 2003 toe tot het Oranjecomité, dat tekent voor
de organisatie van Koningsdag, Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag. Ze vertellen wat hun vrijwillige inzet
voor Papendrecht zo leuk maakt: ‘Je krijgt er veel plezier,
energie, voldoening en gezelligheid voor terug.’
‘Toen wij werden gevraagd voor het Oranjecomité was
verjonging en vernieuwing nodig’, beginnen de twee.
‘Koninginnedag bestond toen eigenlijk alleen uit de
aubade, ringsteken en rommelmarkten op verschillende
plekken in Papendrecht. In de loop van de jaren hebben
we dat met een gedreven team kunnen professionaliseren
en uitgebouwd tot het grote feest dat het nu is. Dat doen
we samen met de gemeente, winkeliers, ondernemers en
verschillende organisaties: voor en door Papendrechters.’

Genieten van
Papendrechters die samen
herdenken en feesten
Parijs-Dakar

‘We hebben onder meer een jaarlijks nieuw thema
ingevoerd. Zo stond Koninginnedag een keer in het teken
van de brandweer. Bij het thema Sky high vlogen onder
meer authentieke vliegtuigen over Papendrecht. Verder
trokken Jan Lammers en allerlei spectaculaire wagens
veel publiek naar het centrum van Papendrecht; van
de Porscheclub tot wagens uit de rally Parijs-Dakar en
racewagens. Vele bezoekers maakten toen ook gebruik van
de mogelijkheid om een rondje te karten. In 2020 hadden
we 75 jaar bevrijding groots willen vieren, helaas ging dat
niet door maar het goede nieuws is dat we dit nu naar
verwachting in 2022 alsnog doen.’
‘Toen ik begon’, kijkt Jan als huidige voorzitter terug, ‘had ik
het nog niet direct in de gaten, maar het werd me steeds
duidelijker dat ik er echt van geniet om te verbinden,
om al die organisaties te zien samenwerken en al die
Papendrechters en bezoekers van buiten te zien genieten

van elkaar en van alle activiteiten en optredens. Er is in
Papendrecht niet elke week een bijzonder evenement,
dan is het des te gaver dat zoveel mensen de periode van
Koningsdag tot Bevrijdingsdag tot iets bijzonders maken.
Dat geeft me veel voldoening en energie. Wat ik er verder
voor terugkrijg is dat we als comité echt een hele fijne
club vormen waarbij de leden het goed met elkaar kunnen
vinden en elkaar aanvullen. Een team waarin ook Henri
Hummelink, Wim de Leur, Walter van der Vlies, Jeanette
Schenk, Sandra Verdoorn, Ronald van Ee en Wietske
Pietersma drijvende krachten zijn, ook al zijn enkelen van
hen inmiddels geen lid meer van het comité.’

Jan Kazen

Steunpilaren

‘Daar sluit ik me helemaal bij aan’, aldus Peter-Jan. ‘Je maakt
als vrijwilliger behoorlijk wat uren, dan is het fijn dat je
er in ieder geval plezier, energie en voldoening uithaalt.
De vergaderingen zijn altijd gezellig en dat we er alweer
een tijdje twee dames bij hebben is door hun verfrissende
blik en oog voor detail echt een meerwaarde. Mooi is ook
dat oud-leden van het comité altijd klaar staan om bij te
springen, we kunnen op meerdere steunpilaren vertrouwen.
Ik ben zelf inmiddels teruggetreden uit het Oranjecomité
maar mede vanwege mijn interesse in geschiedenis en de
Tweede Wereldoorlog in het bijzonder blijf ik met name
betrokken bij de herdenkingsmomenten.
Die hebben we de afgelopen jaren ook extra aandacht
kunnen geven, met onder meer de herdenkingsdienst in de
Grote Kerk, lezingen en bijdragen van het Korps Nationale
Reserve en het Overleg Kerken Papendrecht. Ik vind het
mooi dat ook mijn dochter May inmiddels actief is voor de
activiteiten rond 4 mei.’
‘Dat past ook bij onze inspanningen om nieuwe stappen
te zetten en ook jongere generaties te blijven boeien en
betrekken bij de activiteiten. Zodat we ook in de toekomst in
Papendrecht gezamenlijk kunnen herdenken en feesten.’
Waarnemend burgemeester Annemiek Jetten heeft veel
bewondering en waardering voor het Oranjecomité.
'Misschien – maar dat is niet wetenschappelijk
onderbouwd - is het Oranjecomité wel de oudste vorm
van participatie die er in Papendrecht is. Hoe dat ook zij,

Peter-Jan van der Giessen
de vrijwilligers van het Oranjecomité zijn stuk voor stuk
maatschappelijk betrokken mensen met een brok aan
ervaring met het organiseren van (grote) evenementen.
Zij zien en ervaren de noodzaak van goede samenwerking
met de gemeente, het bedrijfsleven en andere organisaties.
Dat vraagt soms echt wel wat wederzijds 'masseerwerk',
maar uiteindelijk weet het comité toch altijd weer een
geolied georganiseerd evenement neer te zetten waar vele
inwoners van Papendrecht van profiteren!'

Voor meer informatie over tuinadvies kunt u mailen naar: ouden.l@chello.nl
Contactgegevens Oranjecomité: oranjecomitepapendrecht.nl • Tel. 078 - 6410601 • info@oranjecomitepapendrecht.nl
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Eerste verjaardag buurtmoestuin
Een heerlijk zonnige middag met een flinke bries
Selma en Corine, 2 vrijwilligers van
Buurtmoestuin Westpolder, doen hieronder
verslag van "hun" Burendag.
Vrijdag 24 september... vol spanning bekijken
we het weerbericht... maar het komt meer dan
goed! Een heerlijke zonnige middag met een
flinke bries bij de buurtmoestuin. We krijgen op
deze verjaardag van gemeente Papendrecht een
informatiebord bij de ingang van de moestuin.
Met dank aan Devaco voor het ontwerp en het
logo. Met een klein buurtfeestje vieren we de
onthulling.
Voor de kids zijn er workshops: stenen
schilderen om de moestuin op te
vrolijken, vogelvoederplekjes maken in
sinaasappelschillen en verse kruidenroomkaas
en kruidenboter maken met kruiden uit de
moestuin. De kinderen hielpen ook enthousiast
mee met het oogsten en snijden van de
groenten uit de moestuin voor het wokgercht
uit de skottelbraai: courgette, broccoli, wortels,
witte kool, tomaten, boontjes, paprika's, bietjes,
knoflook, wortels en paksoi.

Met dank aan XABO-cooking voor het regelen
van de biertafels en banken en gemeente
Papendrecht voor het mooie infobord, het
feestbudget en het nieuwe tuingereedschap en
tuinhandschoentjes voor de buurtkinderen.
We hebben natuurlijk ook flink wat werk
verricht in de tuin. Er is behoorlijk opgeruimd,
de rabarber is geëvacueerd, zodat hij niet meer
een hele kweekbak in beslag neemt. Er zijn
winterzaden gepoot: knoflook, winterpostelein,
wintersla, wintererwt en indianenuitjes.
Het was een top dag!! En we kijken uit naar een
tweede jaar in de buurtmoestuin!

BEDENKEN

ZAAIEN

VERZORGEN

OOGSTEN

Samen buiten aan de slag,

Een diner voor alle betrokken gezinnen, kinderen
groene vingers mag!
die veel in de speeltuin te vinden zijn en
geïnteresseerden. Naast heerlijke wokgroenten
IN DEZE TUIN:
uit eigen tuin bestond het diner uit hamburgers,
een mega-stapel pannekoeken
(bedankt
Wil je meer weten? Er lopen regelmatig mensen op de tuin. Stel je vragen gerust.
Stappenplan
voor participatie & (omgevings)vergunning
Of stuur een e-mail naar buurtmoestuinpapendrecht@gmail.com
buurvrouw Nicole ;) ) en stokbrood met verse
kruidenboter.

Hoe ga je aan de slag met jouw idee?

Doel van de buurtmoestuin Westpolder is vooral elkaar ontmoeten zoals hier
te zien is tijdens Burendag.

Het participatie stappenplan
Start!

Maak
procesafspraken.

Maak je participatieverslag
en dien je idee in.

In gesprek over
jouw plan!

Stap 1: Check!
Past jouw
initiatief in het
Omgevingsplan?

Stap 5:
Wissel
ideeën uit

Hoe groot of hoe
klein ga je met
de omgeving in
gesprek?

Stap 8:
Dien in
en laat
beoordelen

Stap 6:
Werk je
idee uit!

Stap 2:
Bepaal de
omvang
van de
participatie
Stap 3: Betrek
de juiste
mensen

Zichtbaar
resultaat!

Stap 9:
Aan de slag!

Stap 4:
Start het
gesprek

Verrijk jouw
idee met de
inbreng.

Stap 7:
Toets

Op wie
ga je je
richten en
hoe kom
je met
hen in
contact?

Veel succes! Samen
voor een duurzaam
Papendrecht!
Ga na of je de
inbreng juist
hebt verwerkt.

Dit stappenplan is bedoeld als hulpmiddel om anderen te betrekken bij uw eigen idee.

initiatievenloket
erinvoor
Heb jij advies
nodig overDan
de is
aanpak
van jouw plan
HeeftHet
u een
goed idee om is
iets
uw jou!
leefomgeving
te verbeteren?
het ook
Op bovenstaande afbeelding staat een stappenplan. Het is bedoeld als hulpmiddel bij
en
de
participatie?
Neem
contact
met
ons
op
via
idee@papendrecht.nl.
een goed idee om uw omgeving te betrekken bij de voorbereiding en misschien
de stappen die u kunt nemen om uw idee of plan tot werkelijkheid te brengen.
De medewerkers
vanSoms
de gemeente
zijn bereikbaar
om je straks
op weg
ook wel
bij de uitvoering.
is dat wettelijk
verplicht (zoals
bijte
dehelpen.
nieuwe
Het helpt enorm als bijvoorbeeld uw straatgenoten weten dat u iets van plan bent en

Samen voor een beter Papendrecht

‘Er zijn in Papendrecht al enorm veel
mogelijkheden om te sporten en te bewegen.
Toch wil de gemeente Papendrecht nog meer
werk maken van vitale en gezonde inwoners.
Daarom stimuleren we samen met zo’n 70
partijen inwoners met allerlei activiteiten om
in beweging te komen en voor een gezondere
leefstijl te kiezen.’ Heidy van Dam van de
gemeente vertelt hoe dat werkt, wie er allemaal
meedoen en wat het effect is.
‘In Papendrecht zijn al veel mensen bezig
met gezondheid en activiteiten om inwoners
te bewegen tot een gezondere leefstijl. Maar
door meer samenwerking en aandacht voor
specifieke doelgroepen is er nog veel meer
gezondheidswinst te behalen. Bijvoorbeeld
op het gebied van meer sporten, bewegen,
gezondere voeding, mentale gezondheid, stoppen
met roken of minder drinken. Daar willen
allerlei partijen met elkaar de schouders onder
zetten, zoals verenigingen, bedrijven, scholen,
kinderdagverblijven, jongerenwerk Suppord,
stichting Leergeld, de bibliotheek en de GGD.’

Letterlijk in beweging

Rode
Goed
idee! loper voor initiatieven: kom maar op met jouw idee!
Stappenplan als hulpmiddel

Omgevingswet), maar meestal is het aan u hoe klein of hoe groot u dat aanpakt.
Soms is samen een kopje koffie drinken al voldoende en soms kan het beter wat
uitgebreider.

Papendrecht in beweging
Organisaties verleiden inwoners met leuke activiteiten tot een gezonder leven

Voordat je aan de slag kunt gaan doorloop je alle stappen van het stappenplan.

Ga na of er een
vergunning nodig
is voor jouw plan.

In het Vitaliteitsakkoord is de samenwerking vastgelegd van zo'n 70 organisaties die
allemaal tot doel hebben dat meer inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.

dat zij hun mening daarover kunnen geven. Ten eerste voelen zij zich gehoord en ten
tweede kunt u hun opmerkingen verwerken in uw idee of plan. Zo snijdt het mes aan
twee kanten!
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Wethouder Pieter Paans (o.a. sport): 'We willen
met elkaar een letterlijke en figuurlijke beweging
op gang brengen naar een Papendrecht waarin
het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde
keuzes te maken. Dankzij het Vitaliteitsakkoord
werken we samen met tientallen organisaties
preventief aan de gezondheid van onze inwoners
en laten we ook meer mensen met plezier

kennismaken met sporten en bewegen.'
‘Alle afspraken en acties op het gebied van sport
en gezondheid die naast bestaande activiteiten
georganiseerd worden, worden opgenomen in het
Vitaliteitsakkoord', vervolgt Heidy van Dam. 'Om
een paar voorbeelden te noemen:
• zorgen dat financiële redenen geen
belemmering zijn om te sporten of te bewegen,
• dat alle kinderen en jongeren kunnen
zwemmen en minimaal diploma A hebben,
• dat sport eenzaamheid vermindert en dat
iedereen kan kennismaken met verschillende
sporten. Ook mensen voor wie dat lastig is
of die uit zichzelf niet zo snel zullen sporten.
Denk bijvoorbeeld aan een beweegtuin waar
een enthousiaste docent zorgt voor leuke
oefeningen.
Inmiddels zijn al verschillende aanvragen
ingediend waarbij organisaties als het ware over
hun eigen activiteiten heen kijken en samen met
andere verenigingen nieuwe, leuke activiteiten
bedenken. De gemeente kan daarbij zorgen voor
verschillende bijdragen.’
Het Vitaliteitsakkoord bestaat uit het
Sportakkoord en het Preventieakkoord. Het is
te vinden op papendrecht.nl (onder het kopje
'over de gemeente' bij sport en gezondheid) en
op puurpapendrecht.nl. Wilt u ook bijdragen aan
een vitaler en gezonder Papendrecht of heeft u
vragen? Neem contact op via
vitaliteitsakkoord.papendrecht@gmail.com
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Van Stuif tot sport- en speldagen

Inmiddels vonden de eerste nieuwe activiteiten plaats. Zo was er eind
oktober op het terrein van AV Passaat en PKC de Opel Centrale Sport en
speldag. De Opel Centrale, Tandem Support, VV Papendrecht, Stichting
Leergeld Drechtsteden, PKC/Vertom en AV Passaat zochten samen met
kinderen die door weinig geld niet kunnen sporten naar mogelijkheden om
dit toch te kunnen doen.
Eind augustus konden in Sportcentrum Papendrecht door samenwerking
tussen het Sportcentrum, Suppord, Stichting Leergeld Drechtsteden en
Wasko verschillende kinderen gratis deelnemen aan de Summer Stuif.
Op een woensdag in juni konden 150 kinderen op het terrein van PKC door
samenwerking met Fitkidz meedoen aan Waterpret en zo ondanks de hitte
toch lekker voetballen met een grote beachvoetbal en volleyballen.
Tijdens Moeff daagden PKC/Vertom, Fitkidz, Olympia, Ritmic Stars, Bounce
en Bailey Freestyle zo’n 150 kinderen in april en juni uit om kennis te laten
maken met verschillende sporten en verenigingen in Papendrecht.
In mei en juni maakten 350 kinderen tot en met 6 jaar bij de
kinderboerderij kennis met de dieren en leefden zij zich uit op
luchtkussens, tijdens een minidisco, een knutselactiviteit en een leuke
speurtocht.
Op het programma voor de
komende tijd staan onder meer
sportkennismakingslessen, nieuwe
edities van Stuif op woensdagmiddagen
en voor ouderen activiteiten van Rivas
en het Odensehuis.

Heeft u een goed idee of heeft u advies nodig? idee@papendrecht.nl

Ideeën en
vragen
centraal tijdens
inloopavonden

Inwoners
betrokken
bij huisvesting scholen
‘Het is niet alleen voor jongeren
maar voor iedereen in Papendrecht
belangrijk dat voortgezet onderwijs
hier behouden blijft. Want een
uiteenlopend en kwalitatief sterk
onderwijsaanbod zorgt voor kansen
voor jongeren, voor het bedrijfsleven
en daarmee voor heel Papendrecht.
Om daar optimaal gebruik van te
maken zijn onder meer moderne
schoolgebouwen belangrijk.’
Projectleider Anneke Nienkemper
van de gemeente Papendrecht vertelt
welke rol inwoners daarbij spelen.
‘De schoolgebouwen van CSG De Lage
Waard en het Willem de Zwijger College
zijn verouderd en toe aan vervanging.
Onderzoek en overleg met onder
meer de scholen, sportverenigingen,
maatschappelijke organisaties en
omwonenden maakte duidelijk dat
de scholen passen op de huidige
plekken aan de Vijzellaan en de Van der
Palmstraat. Dan zou de plek langs de

Samen voor een beter Papendrecht

Burgemeester Keijzerweg vrijkomen voor
woningbouw. We hebben daarvoor vier
scenario's uitgewerkt. In juli gingen we
hierover tijdens twee inloopavonden in
gesprek met ruim 60 belangstellenden.’

op hun plek leggen, waarbij we ook
aandacht besteden aan onderwerpen als
duurzaamheid, groen, water, woningbouw,
maatschappelijke voorzieningen en
sport. We kunnen bij zulke processen
teleurstellingen nooit helemaal
voorkomen, maar de inloopavonden
onderstrepen nog eens dat inwoners
en organisaties het waarderen dat ze
worden gehoord en serieus worden
genomen. Als zij bijvoorbeeld aandacht
vragen voor een eventuele toename van
verkeer houden wij nadrukkelijk in de
gaten hoe dat zich ontwikkelt. Door in
gesprek te blijven dragen de gemeente,
inwoners en organisaties allemaal hun
steentje bij aan het resultaat.’

Wethouder Kees de Ruijter sluit af:
'Het is goed om zo met elkaar in
gesprek te zijn en uit de directe
omgeving te horen wat er speelt.
Met het oog op de toekomst vroegen
omwonenden aandacht voor verkeer,
bereikbaarheid en parkeergelegenheid.
Dat zijn begrijpelijke vragen waar we
over in gesprek blijven. Wat mij verder
opviel, is dat de scholen als prettige
buren worden ervaren. Dat is leuk om te
horen.
Meer informatie: www.papendrecht.nl/
huisvestingvo

Serieus

‘De bezoekers vertelden ons over
hun wensen, zoals een nog groenere
omgeving, voldoende parkeerplekken en
verdere verbeteringen op het gebied van
veiligheid. Over het algemeen willen ze
geen hoogbouw en geen schoolfabrieken
maar scholen die overeenkomen met het
dorpse karakter van Papendrecht. Tot slot
lieten bezoekers weten dat ze blij waren
met de inloopavonden en dat ze graag
op de hoogte worden gehouden van het
vervolg. Deze avonden bevestigen het
beeld dat inwoners over het algemeen
positief zijn over de vernieuwing van de
scholen.’

PuurPapendrecht bedankt alle
actieve inwoners en gebruikers
Op 28 oktober 2021 vierde het online platform voor
inwoners en organisaties PuurPapendrecht haar 5-jarig
bestaan.
In Papendrecht wonen ruim 33.000 inwoners. Dat
betekent veel kennis, spullen, initiatieven, hulp. Het is
belangrijk dat we van elkaar weten wat voor moois er
allemaal is. Daarvoor maken we gebruik van het online
platform voor inwoners en organisaties PuurPapendrecht.
Door het samenwerken met inwoners en organisaties
krijgen we veel voor elkaar. Als mensen in een buurt

elkaar kennen, dan is er meer bereidheid om hulp te
bieden of te vragen. In buurten waar mensen elkaar
helpen kunnen bewoners bijvoorbeeld langer zelfstandig
thuis blijven wonen. Dit heeft niet alleen een positieve
impact op het leven, maar ook op de kosten van zorg en
welzijn. De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol
op het gebied van communicatie, het inzetten van kennis
en ook met middelen.
Dit jaar is PuurPapendrecht bezocht door een kleine
29.000 bezoekers en hebben zo'n 1.500 bewoners

samen een 5.000 berichten en activiteiten geplaatst.
Er zijn buurtgezinnen en hulpmaatjes gevonden,
nieuwe samenwerkingen ontstaan en er zijn clubjes
en werkgroepen opgericht. De buurtverbinders van
PuurPapendrecht bedanken alle mensen die berichten en
activiteiten delen op PuurPapendrecht.
Met elkaar kunnen we veel moois bereiken, nu en in de
toekomst.
Vragen? Mail gerust naar contact@PuurPapendrecht.nl

Veel belangstelling voor de inloopavonden waarop omwonenden en andere
geïnteresseerden de scenario's voor de bouw van de middelbare scholen konden
bekijken en van commentaar voorzien.

‘Met de aangedragen wensen en
ideeën gaan we nu de puzzelstukjes
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PuurPa e platform
is het onlinoners en
voor inw ties
organisa
Op PuurPapendrecht.nl doe je alles zelf:
Ontdek wat er allemaal te doen en te vinden is in Papendrecht
• Plaats een mooi bericht of leuke activiteit
 Help je buren aan een leuke tip voor een ontmoeting
• Bied hulp aan of vraag hulp bij Elkaar helpen
 Ga eens met iemand mee naar een koffiemoment bij jou in de buurt
• Zoek vrijwilligers of vrijwilligerswerk bij Elkaar helpen
• Maak een leuke pagina van jouw vereniging, organisatie of onderneming
 Heeft je nieuwe buurjongen al kennis gemaakt met de voetbalclub?
• Vind informatie op de Sociale kaart

PuurPapendrecht.nl

Schrijf in en ontvang elke week een nieuwsbrief met het laatste nieuws uit jouw buurt.
Mail naar contact@puurpapendrecht.nl voor meer informatie.

Doe je met
ons mee?

PAP END REC HTS E

PARTICIPATIEKRANT
Met elkaar = meer mogelijk

op 
Volg ons ook via @papendrechtgem

en @gemeentepapendrecht op 

Het initiatievenloket is er voor inu!Papendrecht? En heeft u

verbeteren
Heeft u een idee of plan om iets te
via
kt? Neem dan contact met ons op
aanpa
zoiets
u
hoe
over
nodig
s
advie
de gemeente zijn graag bereid u
van
rs
werke
mede
De
t.nl.
drech
idee@papen
op weg te helpen.

Met dank aan alle
geïnterviewden voor
hun medewerking
aan deze uitgave!
Editie 1 van de Participatiekrant gemist? U kunt
hem nog vinden op: www.papendrecht.nl

Rode loper uit
voor initiatieven:
kom maar op
met uw idee!

Of scan de der
ron
QR-code hie

We horen graag uw mening over deze krant.
Vindt u de inhoud interessant? Is het begrijpelijk
geschreven? Heeft u ideeën voor het volgende
nummer? Of andere opmerkingen?
Laat het ons weten via idee@papendrecht.nl
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Colofon
Teksten: gemeente Papendrecht, Scherptekstwerk/Marcel Sluijter
en diverse vrijwilligers. Fotografie: Richard van Hoek, Suzanne Heijkoop,
gemeente Papendrecht. Vormgeving: De Zaak Fortuin Papendrecht

Samen voor een beter Papendrecht

We wensen u een warme
winterperiode toe!
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