PAPENDRECHTSE

PARTICIPATIEKRANT
Met elkaar = meer mogelijk
Het initiatievenloket is er voor u!

Heeft u een idee of plan om iets te verbeteren in Papendrecht? En heeft u
advies nodig over hoe u zoiets aanpakt? Neem dan contact met ons op via
idee@papendrecht.nl. De medewerkers van de gemeente zijn graag bereid u
op weg te helpen.

Rode loper uit
voor initiatieven:
kom maar op
met uw idee!
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Volg ons ook via @papendrechtgem op 
en @gemeentepapendrecht op  

Goede plannen en
ideeën brengen ons
samen verder
U heeft vast ook weleens gedacht “wat zou
het toch fijn zijn als in Papendrecht ...”
De puntjes kunt u zelf invullen. Willen
we eigenlijk niet allemaal hetzelfde? Dat
Papendrecht prettig is en blijft om er te
wonen en/of verblijven?
Het kan zijn dat u rondloopt met een plan
om iets voor een ander te doen. Of dat u in
uw straat of buurt iets wil veranderen. Daar
heeft u niet altijd de gemeente voor nodig.
Maar wat als u niet weet hoe u zoiets aan
moet pakken en wie u erbij kunt en moet
betrekken? Dan kan het prettig zijn er
eens met iemand over van gedachten te
wisselen. In dat geval bent u bij ons van
harte welkom. Wij helpen u graag verder.
Neem vrijblijvend contact met ons op via
idee@papendrecht.nl

Twee richtingen

Andersom geldt ook: als wij plannen
hebben in een straat of buurt, betrekken
wij bewoners daarbij. Of dat nou gaat over
een herinrichting of over een activiteit. We
vertellen wat onze plannen zijn en vragen
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De omgeving betrekken bij een plan
betekent niet dat je iedereen zijn zin kunt
geven. U zult dat zelf ook merken als u in
gesprek gaat. Soms verschillen mensen van
mening. De één wil de auto voor de deur, de
ander juist groen. De één wil muziek voor
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Het mag dan klinken als een cliché, maar
om Papendrecht leuk(er) te maken en te
houden, hebben we elkaar nodig. Laten we
elkaar dus opzoeken!
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Wethouder Corine Verver

Deel ideeën waar
Papendrecht
beter van wordt

Ik geloof erin
dat betrokken
mensen zelf
het beste
weten wat
goed is voor
Papendrecht.

Als wethouder van Papendrecht zie ik al
jarenlang van dichtbij dat Papendrechters
sociaal, creatief en daadkrachtig zijn. Kijk
alleen maar eens naar de bijdragen van
tal van vrijwilligers die zich inzetten voor
mede-inwoners en organisaties. Velen
van hen dragen niet alleen bij aan de
uitvoering maar leveren ook het nodige
denkwerk en zijn met ons in gesprek.
Bijvoorbeeld over ideeën om zaken
slimmer aan te pakken. Maar ook met
originele plannen waar Papendrecht beter
van wordt.
Ik geloof erin dat betrokken mensen zelf het
beste weten wat goed is voor Papendrecht.
En dat ze door betrokkenheid graag een
bijdrage leveren om nog fijner te leven,

wonen, werken en recreëren. Als gemeente
maken we dan ook zoveel mogelijk gebruik
van zulke goede ideeën en meningen van
inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Alle ideeën - klein, groter,
grootst – zijn altijd van harte welkom.
We kijken met u mee of er mogelijkheden
zijn om uw plannen uit te werken. We
verbinden uw idee als het kan aan
organisaties of aan vergelijkbare wensen
en plannen. Soms kunnen ideeën niet
direct worden uitgevoerd, maar met wat
aanpassingen is er misschien meer mogelijk.
Wij willen aan deze ideeën aandacht geven.
Deze manier van werken - actief meepraten,
meedenken en meedoen - noemen we
participatie. In deze krant leggen we uit

wat we hier precies onder verstaan, welke
vormen er zijn en hoe we te werk gaan om
plannen samen uit te werken. We geven
ook een inkijkje in hoe u Papendrecht
verder kunt brengen. Daarbij willen we
het u gemakkelijk maken. We vinden het
belangrijk dat u altijd bij een medewerker
kunt aankloppen, zodat u geen zoektocht
hoeft te ondernemen. En soms hebben wij
ook te leren, laat het ons vooral weten als u
denkt dat dit nodig is.
Met deze uitgave laten we inspirerende
voorbeelden zien, die u wellicht
enthousiasmeren en een beeld geven wat er
allemaal mogelijk is in Papendrecht. Denkt
en doet u ook mee?
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De Staringlaan

wordt een mooi fleurig en kleurrijk gebiedje

Buren Linda en Matthijs over resultaten van inspraak en samenwerking
‘We hadden hier een wat saai grasveld, maar het wordt
door samenwerking tussen en Woonkracht10, de
gemeente Papendrecht en de bewoners een mooi, fleurig
en kleurrijk gebiedje, waar omwonenden, kinderen en
voorbijgangers plezier van hebben. Daarnaast is het een
gebied waar steeds meer verschillende dieren en insecten
zich prettig voelen. Ook komt dit project de betrokkenheid
van omwonenden bij hun woonomgeving ten goede.’
De buren Linda en Matthijs vertellen enthousiast over
de resultaten die inspraak en samenwerking rond de
Staringlaan opleveren.
‘Ik woon hier nu vier jaar’, kijkt Linda terug. ‘In die periode
zat ik als het ware twee jaar in een bouwput en twee jaar
in de blubber, maar het resultaat mag er zijn. In die periode
heeft eerst Woonkracht10 de woningen erg netjes vernieuwd.
Daarna heeft de gemeente in samenspraak met de bewoners
de omgeving opnieuw ingericht, het wordt hartstikke mooi.’

Enthousiast

‘Mijn moeder heeft een achtergrond op het gebied van
tuinbouw, mijn partner werkt in de stadslandbouwkas in
Dordrecht. Zelf ben ik opgeleid tot lerares en kunstenares,
maar ik ben ook al mijn leven lang geïnteresseerd in
bloemen, planten, tuinen en zaken als diversiteit in de natuur,
klimaatverandering en mogelijkheden om ons daaropaan te
passen. Toen de gemeente vroeg naar meningen en ideeën
over onze omgeving waren wij en buurman Matthijs dan
ook gelijk enthousiast.’ Matthijs; ‘Ik had zelfs al een lijstje
met voorkeuren voor bloemen en planten klaarliggen. We
willen graag een mooie omgeving voor deze buurt maar
ook voor egels, vogels, eenden, bijen en andere dieren en
insecten. Woonkracht10, de gemeente en de aannemer die de
werkzaamheden uitvoerde, vonden het fijn dat wij gelijk zo
enthousiast waren.’

regelmatig buiten bezig en hebben dan
behoorlijk wat aanspraak. Niet iedereen heeft
zin en tijd om mee te doen, maar het is leuk
als mensen eens bijspringen en laten weten
dat ze het mooi vinden. Het is ook hartstikke
leuk dat we nu al resultaten zien. Eerder
zagen we ze hier nooit, maar nu kun je
bijvoorbeeld al kwikstaarten en krakeenden
zien. Ook de oevers langs de sloot die zijn
afgekant trekken andere dieren. Binnenkort
bekijkt de gemeente samen met een ecoloog
hier wat stoppen met maaien en natuurlijke
ontwikkeling van de natuur oplevert. Voor
ons gevoel had het proces soms best sneller
mogen verlopen, zodat sommige planten al
eerder de grond in hadden gekund. Maar het
is begrijpelijk dat het tijd kost om alles goed
af te stemmen met bewoners en andere
betrokkenen. Maar het is vooral geweldig dat
de gemeente ook enthousiast is en ons de
ruimte en ondersteuning geeft.’

Het is een gebied waar steeds meer
verschillende dieren en insecten zich prettig
voelen. Ook komt dit project de betrokkenheid van
omwonenden bij hun woonomgeving ten goede.

Zelf schets gemaakt

‘Ik houd zelf erg van kruiden en geuren en ik vind het fijn als
je ook in de winter nog groen ziet’, vervolgt Linda. ‘Dat laat ik
terugkomen in de gedetailleerde schets die ik heb gemaakt
voor de strook groen die eind juni voor onze woningen wordt
aangelegd. Het is mooi dat deze schets voor het overgrote
deel ook zo wordt uitgevoerd. Uiteraard hebben we hier ook
de wensen en ideeën van onze medebewoners in verwerkt.

Regenwater opvangen

Eén van de buren wilde bijvoorbeeld geen haag voor de
deur. Verder krijgen we onder meer een composthoop van
wilgentenen. Omwonenden kunnen hier hun tuinafval
eenvoudig kwijt en het resultaat van het composteren
gebruiken we ook weer hier. Woonkracht10 zorgt voor
een regenton, zodat we regenwater kunnen opvangen en
hergebruiken, dat is natuurlijker dan kraanwater. Zelf wilde
ik graag juist wat begroeiing aan de achterkant voor wat
meer privacy. Op een gegeven moment wandelden er elke
dag namelijk wel zo’n honderd mensen vlak langs mijn raam.’
Matthijs: ‘Het zou inderdaad heel fijn zijn als daar nog wat
meer begroeiing zou komen die het minder uitnodigend
maakt om vlak langs onze ramen te wandelen.’

Kwikstaarten

‘De strook is zo ontworpen dat alles mooi bij elkaar aansluit
en het na een jaar of drie onderhoudsarm is. Dan hoeven
we bij wijze van spreken alleen nog klein onderhoud
en snoeiwerk te doen. Want hoe leuk tuinieren ook is,
je moet er ook niet elke dag uren werk aan hebben. Wij
hebben afspraken met de gemeente gemaakt en nemen de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de strook.
Het wat saaie grasveld wordt op die manier vervangen door
een mooi, kleurrijk, fleurig en natuurlijk gebied, waar de
buurt, kinderen en voorbijgangers plezier aan beleven. Ook
komt het de betrokkenheid bij de buurt ten goede. We zijn
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Schets van de groenstrook door Linda
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"Doe iets voor of met een ander"
Loopt u rond met een goed idee om meer met elkaar en voor elkaar te doen in Papendrecht? Heeft u ook zin om zelf uw schouders
eronder te zetten om Papendrecht nog leuker te maken, maar ontbreken de middelen en een beetje hulp om aan de slag te gaan? Dan
kunnen wij u wellicht het beslissende steuntje in de rug geven, zodat u uw ideeën kunt uitvoeren.
Bewoners, organisaties en ondernemers met ideeën om meer met elkaar en voor elkaar te doen, kunnen dit kenbaar maken aan de
gemeente. De gemeente denkt graag met u mee om te kijken of en hoe u het idee verder kan uitwerken. Een steuntje in de rug waarmee
uw plan gerealiseerd kan worden, met geld, ondersteuning of advies.

Heeft u een goed idee? Mail dan naar idee@papendrecht.nl, dan neemt de gemeente contact met u op.
Welke steun kunt u van de gemeente verwachten?
•
•
•
•

We kunnen met u meedenken om het idee verder uit te werken, zodat u het kunt uitvoeren
we kunnen u in contact brengen met organisaties of personen die u helpen bij het uitvoeren van uw plan
we kunnen kijken of er voor uw initiatief vergunningen nodig zijn en helpen u bij een aanvraag
we kunnen kijken welke financieringsmogelijkheden er zijn en we helpen u bij een aanvraag.

Spelregels:
•
•
•
•

U gaat zelf aan de slag
uw idee is geen opdracht aan de gemeente of andere organisatie
het initiatief is voor en door inwoners van gemeente Papendrecht
het initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettiger samenleven of maakt het leven in de
wijk of buurt beter
• het initiatief dient geen persoonlijk, religieus of commercieel belang
• de aanvraag is eenmalig van karakter en bedoeld als steuntje in de rug.

Kijk op de pagina "een goed idee" voor meer informatie.
puurpapendrecht.nl/berichten/een-goed-idee

Resultaten enquête
hondenbeleid
In het hondenbeleid van Papendrecht is onder meer vastgelegd dat honden
moeten zijn aangelijnd en dat hondenpoep moet worden opgeruimd, tenzij
dit anders met borden is aangegeven. In de gemeente zijn voorzieningen voor
honden (uitlaatstroken, uitrengebieden), maar ook verboden-voor-hondenterreinen.
In mei 2021 vroegen we inwoners via een enquête naar hun mening en
ideeën over voorzieningen voor honden. De digitale vragenlijst is uitgezet
bij het bewonerspanel en via social media. Hondenbezitters en niethondenbezitters beantwoordden vragen als:
• Zijn er voldoende losloopgebieden voor honden en zijn de locaties goed?
• Zijn de bordjes duidelijk die aangeven of honden er los mogen lopen of
juist verboden zijn?
• Wat vindt u van het onderhoud/schoonmaken van de hondenterreinen?
Van het bewonerspanel vulde 56% (487 personen) de vragenlijst in. Ook
nog eens 277 Papendrechters deden dat via de openbare link. Van alle
respondenten, heeft 33% een of meerdere honden. Wij hebben veel suggesties
en ideeën ontvangen. De resultaten ervan en wat wij ermee gaan doen,
publiceren we in juli/augustus. Dank aan degenen die de vragenlijst hebben
ingevuld!
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Interview

Een praatje met twee medewerkers van de gemeente over samenwerken met bewoners

Het werkt echt als de
gemeente ideeën van inwoners
stimuleert en ondersteunt!

Miranda
de Wijs
‘Veel inwoners zitten vol passie, energie,
nieuwe ideeën en enthousiasme op het
gebied van duurzaamheid. Zij willen net
als de overheid een samenleving waarin
natuur, gezondheid en welzijn voorop
staat. Met die inwoners werk ik heel
graag samen.ʼ
Miranda de Wijs van de gemeente vertelt
hoe dat gaat.
‘Uitdagingen genoeg als het gaat om
duurzaamheid. De kunst is om naar de
samenhang en het grotere geheel te kijken.
Dat doe ik bij de gemeente. Met groen
willen we zo veel mogelijk positieve effecten
bereiken op het gebied van klimaatadaptatie,
biodiversiteit, sociale samenhang en
gezondheid. Mensen voelen zich in een groene
omgeving nu eenmaal gelukkiger, ervaren
minder stress, presteren beter en herstellen
na ziekte sneller.’

Passie

‘Het is goed om te zien dat steeds meer
inwoners zich realiseren hoe afhankelijk we
zijn van een gezonde omgeving; schone lucht,
water en groen. Kijk bijvoorbeeld naar Meta
en Arjan die elders in deze krant vertellen
over hun drijfveren. Zij hebben passie voor
natuur en weten inwoners te betrekken bij
hun plannen. Dat is positief, want mensen
nemen op sommige vlakken eerder iets aan
van andere inwoners dan van de overheid.
Daarnaast lijkt het er ook op dat we door de
coronamaatregelen de natuur, onze eigen tuin
en omgeving zijn gaan herwaarderen en dat
deze periode duidelijk maakt wat de impact
van de mens op de natuur is.’

500 struiken en bomen

‘Ik vind het leuk als verrassende
ontwikkelingen juist van bewoners komen in
plaats van van gevestigde organisaties. Het
werkt soms beter om als overheid samen
met bewoners te bepalen waar we naar toe
moeten en hoe we op dat punt komen. Soms
zijn het kleine dingen die een groot effect en
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Samen met bewoners de
woonomgeving mooier maken, dat is
de belangrijkste drijfveer in mijn werk

Manfred
den Boer

verrassende resultaten opleveren. Zo zijn er
dit jaar bijna 500 jonge struiken en bomen
opgehaald bij de ruiltuinen, die gewoonlijk
als onderdeel van beheer in natuurgebieden
zouden worden vernietigd. Hierdoor krijgen
deze zaailingen nu de kans om in een
Papendrechtse tuin een volwassen struik of
boom te worden.

‘Ik ben één van de beheerders van de
openbare ruimte van de gemeente
Papendrecht. De openbare ruimte is
vrijwel alles wat je op straat ziet, zoals
wegen, kunstwerken, verlichting en
straatmeubilair. Gaat de gemeente een
straat of gebied vernieuwen? Dan sta ik
meestal aan de basis van zo’n project. Zoals
we bijvoorbeeld in de Staringlaan met een
enthousiaste groep bewoners aan de slag
gingen. Dat zorgde onder meer voor extra
groen en speelgelegenheid in de buurt.’
Manfred den Boer van de gemeente vertelt
graag hoe dat in z’n werk gaat.

Voorbij het hier en nu denken

We moeten open staan voor zulke nieuwe
ideeën en initiatieven. Ik laat me graag
inspireren door mensen die voorbij het hier
en nu denken en proberen onze horizon te
verruimen. Als ambtenaar vind ik het belangrijk
om van inwoners te horen wat er leeft en
welke wensen er zijn. Daarbij wil ik ruimte
en ondersteuning bieden aan initiatieven en
er als partners mee aan de slag gaan. Op die
manier kunnen we werken aan de ambitie
van de gemeente om een aantrekkelijke
plaats te zijn voor mens, dier en natuur, nu
en in de toekomst. Als ambtenaar probeer ik
in dit proces niet zozeer de doelen te stellen,
maar de richting te steunen, de zoektocht te
omarmen en zo samen te bouwen aan een
‘natuur inclusieve samenleving’. Afsluitend
nodig ik inwoners van harte uit zich daar
samen met ons voor in te zetten.’

‘We hebben regelmatig overleg met
woningcorporatie Woonkracht10 om onze
planningen op elkaar af te stemmen. Toen
ik hoorde dat Woonkracht10 een deel
van flats in de de Staringlaan wilde gaan
renoveren zijn we samen gaan zoeken naar
mogelijkheden om ook meteen de omgeving
mee te pakken. En dat is ook gelukt.

Rijkdom van de natuur is
letterlijk van levensbelang

Begin 2020 hebben we picknickbanken en
een springkussen op het gras neergezet en
met een hapje en een drankje van gedachten
gewisseld met grote en kleine bewoners.
Bewoners kwamen met volop goede ideeën!’

Biodiversiteit gaat over de rijkdom van de
natuur en is letterlijk van levensbelang.
Veel voedsel danken we immers aan
vruchtbare grond, zuiver water en bijen
die planten bestuiven. Planten en bomen
zuiveren de lucht. Van katoen, wol en zijde
maken we kleding. Hout gebruiken we voor
meubels. In onze vrije tijd genieten we van
de natuur, bijvoorbeeld in de Biesbosch.
Het slechte nieuws is dat dit alles wordt
bedreigd. Het goede nieuws is dat we dit
nog tegen kunnen gaan, vaak al met kleine
dingen. Zoals het aanleggen van een
perkje met bloemen en planten, met een
nestkastje, een insectenhotel in de tuin
of een groen dak. Of maak samen met de
buren de omgeving groener, bijvoorbeeld
met een buurtmoestuin of een mininatuurreservaat. Meer tips over wat u
allemaal kunt doen en wat de voordelen
zijn, vindt u op maakgrijsgroener.nl
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Klimaat

‘Ze wilden onder meer graag betere
fietsenrekken, meer speelmogelijkheden,
ondergrondse containers en meer groen
in de buurt. Anderen wilden gezamenlijk
een stuk groen onderhouden. Het mooie is
dat we veel van die ideeën daadwerkelijk
konden uitvoeren. Door bijvoorbeeld
parkeerplaatsen anders in te delen, maakten
we plek voor extra bomen en groen. Langs
het water is een natuurvriendelijke oever
aangelegd. Ook konden we de speelruimte
verruimen tot een mooie speelplek met
verschillende speelmogelijkheden en
beleving van water. Mooi is ook dat we op
kleine schaal water tijdelijk op kunnen
vangen, iets wat met het oog op het
veranderende klimaat steeds belangrijker
wordt. Er is nu ook een strook grond waar
we als gemeente samen met omwonenden
aan de slag gaan.’

Goede ideeën

‘Binnen onze projecten zijn er regelmatig
mogelijkheden voor de gemeente en
inwoners om samen goede ideeën uit te
voeren. We kunnen niet altijd tegemoet
komen aan ieders wensen, bijvoorbeeld
omdat meer groen niet altijd past bij de
wens van inwoners om vlakbij huis te
parkeren. Maar als gemeente zien we graag
dat inwoners net als in de Staringlaan
enthousiast meedenken en -helpen. Ik
hoop dan ook dat bij zulke projecten zoveel
mogelijk inwoners hun ideeën en wensen
aan ons laten weten.’

Tuin van
De Spil

Iedereen is van harte welkom
‘Ik werd een beetje verdrietig van de kale
uitstraling van de omgeving van De Spil
en wilde het groener en fleuriger maken’,
aldus Meta. ‘Ik diende dit idee in bij de
gemeente en zo zijn we in 2016 gestart.
Toen hadden we de tuin, maar nog geen
mensen. Daarom zocht ik verbinding met
Yulius en de gemeente. De gemeente zag
kansen op het gebied van klimaatadaptatie,
ofwel het aanpassen van onze omgeving
aan de verandering van het klimaat. In
samenwerking hebben we er voor kunnen
zorgen dat hier nu grote bloembakken van
steigerhout, planten, een ruiltuin en een
kleine moestuin zijn. We plukken aardbeien
en bladeren voor verse muntthee. Niet
alleen de bezoekers maar ook vogels en
bijen zijn er blij mee.’

Brouwerij

‘Met bewoners van de Stellingmolen en omgeving en bezoekers van de inloop van
zorgorganisatie Yulius geven we in de Tuin van De Spil ruimte aan bloemen, planten en
struiken’, vertelt Meta Kruijs. ‘Ik noem het een meewerktuin waar ook buurtbewoners
en andere geïnteresseerden welkom zijn om de omgeving groener te maken. Maar
iedereen is ook van harte welkom om met elkaar koffie of thee te drinken en een
praatje te maken.’

‘Als ik zorg dat alle benodigde spullen er
zijn en het goede voorbeeld geef, gaan de
bezoekers aan de slag en pakken ze soms
al snel de emmer uit mijn handen om het
over te nemen. Ook omwonenden, mensen
die de hond uitlaten en ouders die hun
kinderen uit school komen halen proberen
we nieuwsgierig te maken en te laten
zien dat hier leven in de brouwerij is. We

hopen dat mensen vaker komen en dat
we er op die manier aan bijdragen dat er
verbindingen ontstaan waardoor minder
mensen zich eenzaam voelen.’

Onbespoten

‘Onze ruiltuin, waar bezoekers planten
kunnen brengen en gratis kunnen ophalen,
sluit aan bij ambities van de gemeente
om Papendrecht groener te maken. Wat de
ene niet nodig heeft, kan de ander goed
gebruiken. Nu zijn het over het algemeen
nog vaste bezoekers en mensen uit de
buurt die de ruiltuin weten te vinden,
maar ook hier is iedereen welkom, van
omwonenden tot scholen. We ruilen hier
trouwens niet alleen planten, we zorgen
bijvoorbeeld ook voor onbespoten en
bijvriendelijke stekjes en potjes met
zonnebloemen die bezoekers mee kunnen
nemen. Iedereen die met ons mee wil
doen, ideeën heeft of alleen een praatje wil
maken, is van harte welkom!’

Voor meer informatie:

Bezoek de Puur Papendrecht pagina op
puurpapendrecht.nl/de-tuin-van-de-spil of
stuur een mail naar
spiltuinpapendrecht@gmail.com

Het belang van bijen voor onze omgeving
‘Ik ben in het groen opgegroeid en opende
op mijn vierde al een bijenkast, niet
wetende dat daar bijen in zaten en dat die
kunnen steken. Dat konden ze dus wel, maar
het heeft geen angst ingeboezemd’, vertelt
Arjan Korteland. 'Bijen zijn fascinerende
beestjes. Gelukkig worden steeds meer
mensen zich bewust van het belang van
bijen voor onze omgeving. Met Stichting
Bij de Heerlijkheid willen we samen met de
gemeente, inwoners en andere organisaties
graag kennis en mogelijkheden delen om
dat belang nog duidelijker te maken en
Papendrecht steeds een beetje groener en
bij-vriendelijker te maken.’
‘Met onze stichting hebben we de afgelopen
jaren verschillende activiteiten gedaan om
het belang van bijen onder de aandacht
te brengen. We hebben bijvoorbeeld een
bijenstal gebouwd waarvan we onder meer
schoolgroep en andere geïnteresseerden het
belang van bijen laten zien.’

Bij-vriendelijke bermen

‘Enkele jaren geleden heeft de gemeente
het Bijenconvenant ondertekend, waarin is
vastgelegd bij-vriendelijk te handelen, het
groen in de gemeente ecologisch te beheren
en onkruid op een milieuvriendelijke
manier te bestrijden. Met de stichting
helpen we de gemeente bij de uitvoering
van het convenant. Onder meer met een
bijen-en insectenhotel bij de Heerlijkheid
van Papendrecht en in de Tiendzone, met
deelname aan de jaarlijkse Nationale
bijentelling door inwoners en met bijvriendelijke bermen langs onder meer
de Veerweg en de Westkil. Mede door dit
soort activiteiten werden we enkele jaren
geleden genomineerd voor Bij-vriendelijkste
gemeente van Nederland.’

Ruimte en ondersteuning

‘Als stichting kunnen we gebruik maken van
subsidieregelingen. Voor sommige projecten
geldt als voorwaarde voor het verkrijgen
van subsidie dat de uitvoering samen met
inwoners plaatsvindt. Dat stimuleren we
onder meer door vrijwilligers een training
over bijen aan te bieden. We hoopten op
vijf, zes deelnemers, maar kregen ruim
twintig aanmeldingen. Van de deelnemers
wordt verwacht dat ze mee helpen om de
soorten wilde bijen in Papendrecht in kaart
te brengen. Ook gaan we met die groep
gebiedjes in Papendrecht bezoeken, om in
beeld te brengen hoe planten en insecten
zich ontwikkelen. Tijdens NLDoet hebben
we met basisschoolleerlingen op het

elkaar zorgen dat Papendrecht groener
wordt. Verder boden we tijdens NLdoet
het rapport 'Bijen Verbinden' aan de
gemeente aan, met een inventarisatie van
het bijenbestand in Papendrecht. In totaal
zijn tijdens het onderzoek 35 verschillende
soorten bijen gevonden. In het rapport doen
we ook aanbevelingen voor bij-vriendelijke
maatregelen. Eén van onze wensen voor
de komende tijd is plaatsing van een bord
op het Slobbengors met informatie over de
bijen in het gebied.’

en ondersteuning voor. Inwoners zijn van
harte welkom om met ons mee te doen. Ze
kunnen natuurlijk ook op eigen gelegenheid
al bijdragen, bijvoorbeeld door tegels in
de tuin te vervangen door groen. Maar
ook eigen ideeën kunnen inwoners aan de
gemeente voorleggen om te bekijken of er
met enige ondersteuning mogelijkheden
zijn om ze uit te voeren.’

‘Van een gemeente mag je niet altijd de
kennis, de tijd en het geld verwachten om
zulke dingen te doen, daar helpen we bij.
De gemeente geeft ons daar wel de ruimte

Samen Papendrecht
steeds een beetje
groener en bijvriendelijker maken
Slobbengors een terrein ingezaaid met een
mengsel van planten die van nature ook in
dit gebied voorkomen en die aantrekkelijk
zijn voor bijen en andere insecten. We
hebben die dag met vrijwilligers ook een
bijenheuvel en steilwandjes gemaakt
en op verschillende plekken blikken
met riet opgehangen. Die kunnen wilde
bijen gebruiken als nestgelegenheid.
De bedoeling is om het Slobbengors en
ook andere gebieden in Papendrecht
verbindingsplekken te maken tussen grotere
natuurgebieden, zoals de Biesbosch en de
Sophiapolder. We doen dat graag samen
met anderen, zoals scholen, bedrijven en
vrijwilligers. Ook dat is verbinden. Met
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Iedereen is welkom in ‘t Winkeltje

't Winkeltje aan de Korenbloemstraat,
wie kent het niet? Nou, het zal u nog
verbazen hoeveel Papendrechters het
niet kennen. Ex-burgemeester AartJan Moerkerke noemde het eens ‘het
verborgen pareltje van Papendrecht’ en
dat is precies wat het is.

Buurthuis

’t Winkeltje is eigenlijk een soort schuilnaam,
maar dan in de positieve zin van het woord.
Oké, het is inderdaad een winkeltje met
allerlei tweedehands spulletjes maar
tegelijkertijd ook een buurthuis. En daar
begint al direct de andere, socialere kant
van ’t Winkeltje: de opbrengst van al die
tweedehands spulletjes gaat naar goede
doelen overal in Europa. Elke maand kiest
de Stichting Traveling Light, die achter de
winkel zit, een ander doel. Gemiddeld is de
opbrengst zo’n duizend euro per maand.
Ondertussen genieten de bezoekers van
een lekker kopje koffie en een praatje en
zo levert 't Winkeltje een bijdrage aan
bestrijding van eenzaamheid in Papendrecht.

Een praatje, workshops en
fietslessen

Maar dan de mensen achter de stichting
en achter ’t Winkeltje: Cora, Krijn, Marja en
Jan. Zelden kom je zulke onbaatzuchtige
mensen tegen! Krijn stelt een deel van
zijn bedrijfspand gratis beschikbaar aan
de stichting. Cora staat belangeloos in de
winkel en ontvangt samen met Jan en Marja
op zaterdagmiddag een keur aan bezoekers.
Op maandagmiddag, en het afgelopen jaar
eigenlijk de hele week door, ontvangt Cora
mensen die behoefte hebben aan een praatje
en wat vriendelijke aandacht. Cora geeft ook
op maandagmiddag fietsles aan vrouwen.
En ondertussen wordt er binnen aan tafel
gezellig gepraat om de Nederlandse taal te
oefenen tijdens Tea&Talk.

Samen voor een beter Papendrecht

Stichting Traveling Light houdt wekelijkse
gebedsavonden en allerlei creatieve
workshops, maar dat heeft de afgelopen tijd
stilgelegen.

Geen verplichtingen

Marja: ‘We hebben veel, zoals wij dat
noemen, stamgasten, zelfs vanuit
buurgemeenten. Veel van hen hebben
wel een vorm van sociale problematiek
maar blijven op een of andere manier
toch onder de radar van de zorginstanties.
Bijvoorbeeld omdat ze gewoon hun vaste
lasten doorbetalen. Wij willen mensen vooral
een veilige plek in de buurt en een stukje
menselijkheid bieden. Mensen moeten hun
verhaal ergens kunnen delen. Bij ons heb
je geen verplichtingen. Je hoeft geen lid te
worden, we registreren je niet. Vaak hebben
we niet eens een telefoonnummer. Als het
nodig is, verwijzen we wel door naar de
instanties die hen beter kunnen helpen.' En
Cora vult aan: 'We hoeven eigenlijk geen
reclame te maken want mensen die ons
nodig hebben, weten ons toch wel te vinden.
En vertellen het aan elkaar door. Vóór corona
stonden er soms al mensen voor de deur als
ik aan kwam fietsen!’
De spullen die in de winkel verkocht worden
variëren van serviesgoed tot spelletjes,
boeken, kleding en allerlei huisraad. Cora:
‘Zo komt laatst een buurtbewoner op zijn
klompen aangelopen met een hooivork en
een riek. Hij steekt zijn hoofd om de deur
en vraagt: ‘Kunnen jullie hier ook wat mee?’
Echt geweldig!’

Wat betekent de coronaperiode
voor jullie?

Marja: ‘We hebben moeten schipperen
om open te kunnen blijven, de ene keer
als buurthuis, dan als winkel, dan als
gebedshuis. En tja, we konden natuurlijk wat

minder mensen in deze ruimte ontvangen.
We hebben daarom wat stoelen weggehaald
om voldoende afstand te kunnen houden.
Al onze workshops lagen stil, dat is jammer
want die brengen altijd een mooie diversiteit
aan mensen om de tafel, plus dat er dan
eens even een avondje geen tv gekeken
wordt door de mensen!'
Cora vult aan: ‘We hebben een tijd niks
verkocht. Alle winkels moesten immers dicht
en wij wilden solidair zijn, dus hebben we in
die periode veel gratis weggegeven. Mensen
konden wel een donatie geven, dat werkte
prima. Het frappante is, dat de opbrengst
hoger was dan wanneer we gewoon
verkopen.’

Onze gasten krijgen gratis koffie en thee.
Soms neemt iemand zelfgebakken koekjes of
baklava mee. Maar er staat altijd een pot op
tafel waar mensen een vrijwillige bijdrage in
kunnen doen, daar betalen we de onkosten
voor koffie/thee, gas, licht, water, WOZ
etc. van. De opbrengst van de spullen en
workshops gaat altijd volledig naar een goed
doel. Mensen die hier al wat langer komen,
helpen ook mee met de afwas bijvoorbeeld.
Zo proberen we te voorkomen dat mensen
passief blijven.’

Free Little Pantry

Aan de buitengevel hangt een kastje: de
Free Little Pantry, een variant op de Free
Little Library. Daar kunnen mensen houdbare
levensmiddelen in doen én naar behoefte
uithalen. Dat loopt als een trein. Soms zit het
vol, dan geven de mensen het binnen even af
tot er weer ruimte is. Omwonenden fungeren
als een soort toezichthouders haha.’

Hoe is dit eigenlijk allemaal
ontstaan en is het volgens
plan gegaan?

Cora: ‘Plan? Er is nooit een plan geweest!
We zijn hier gewoon gaan zitten en gingen
kijken wat er gebeurde. Zo is het gegroeid
tot wat het nu is. Ik heb nooit een winkel
gewild, ik ben eigenlijk boerin, heb de
Landbouwschool gedaan.’
We hebben 1 keer een beroep op de
gemeente gedaan. We lazen over 'Een
goed idee voor de wijk' en hebben toen
een aanvraag gedaan voor 2 fietsen om de
fietslessen te kunnen starten. Die hebben
we toen ook gekregen.'
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Als je samen met inwoners en organisaties
de handen ineenslaat is er heel veel mogelijk!
Aan het woord: Joanna van Vuuren van de gemeente Papendrecht
‘Bij elke vraag en elk idee uit de samenleving bekijken we serieus of het
mogelijk en uitvoerbaar is en hebben we contact met degene die het initiatief
nam. Als we samenwerken met inwoners en organisaties, is er heel veel
mogelijk.ʼ
Joanna van Vuuren van de gemeente belicht verschillende vormen van
samenwerking op het vlak van onder meer cultuur en eenzaamheid in
Papendrecht.
‘Ik ben bij de gemeente Papendrecht voornamelijk werkzaam op het gebied
van eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligers en cultuur’, vertelt Joanna. ‘Op die
vlakken speelt participatie en samenwerking met inwoners op verschillende
niveaus een rol. Bij elke vraag en elk idee bekijken we serieus of het mogelijk
en uitvoerbaar is en overleggen we met de degene die het initiatief nam. Zo
krijgen we bijvoorbeeld regelmatig bericht van individuele inwoners die iets
willen organiseren, zoals een voetbaltoernooi in een park. Een jonge inwoner
vroeg onlangs of de gemeente kan helpen bij het wat professioneler organiseren
van een voetbaltoernooi, bijvoorbeeld door het uitlenen van pionnen en een
scorebord. Dit is zo'n leuk idee waar ook andere Papendrechters plezier van
kunnen hebben, dat we graag meedenken.
Een ander voorbeeld is het organiseren van een
ontmoetingsactiviteit. Het is mooi dat inwoners ons met zulke
initiatieven weten te vinden.’

Erg nuttig

‘We weten dat veel organisaties, onder meer op het vlak
van cultuur en organisaties met buurthuisfuncties,
vrijwel stil hebben gelegen. Ook zij zijn geraakt,
het heeft onze wereld kleiner gemaakt. Zodra de
maatregelen werden versoepeld, zijn we in gesprek
gegaan met onder meer culturele aanbieders en
buurthuizen om terug te blikken op het afgelopen
jaar, over wat corona voor hen heeft betekend,
maar ook om vooruit te kijken naar de herstart
na corona en of de gemeente daarbij kan helpen.
Dit was heel nuttig. We hadden vooraf een
inschatting gemaakt van wat nodig zou zijn.
Maar dit bleek in praktijk toch anders te liggen.
Luisteren en zichtbaar zijn is hierin echt heel
belangrijk. Deze gesprekken zijn dan ook de
moeite meer dan waard. De rode draad is dat deze
organisaties er momenteel vooral behoefte aan
hebben bekendheid te geven over ze allemaal doen.
We bereiden daarom nu uitgaven voor die deze
zomer en winter verschijnen, waarin verschillende
organisaties zich presenteren en een overzicht geven
van hun activiteiten. Zo geven we relatief eenvoudig een
nuttig en hopelijk effectief steuntje in de rug, waarmee
we de organisaties en inwoners een stapje verder helpen.’

'Ik ben bij de gemeente
Papendrecht voornamelijk
werkzaam op het gebied van
eenzaamheid, mantelzorg,
vrijwilligers en cultuur.'

Muziek

‘Ook op het gebied van eenzaamheid werken we samen
met inwoners en organisaties. Het is een onderwerp
waar velen van ons mee te maken krijgen. Je kunt
bijvoorbeeld omringd zijn door leuke mensen
maar je toch alleen voelen. Dat komt bij allerlei
groepen voor. Met dit soort grote thema's kun je
alleen samen verder komen. Door naast elkaar
te gaan staan in plaats van tegenover elkaar, is
heel veel mogelijk. Na meerdere gesprekken met
onder meer inwoners, Sterk Papendrecht, Stichting
Waardeburgh, Het Rode Kruis Alblasserwaard,
Theater De Willem en kerken bundelen inmiddels
een kleine twintig inwoners hun kennis, ervaringen
en denkkracht om goede ideeën uit te voeren. Zo
worden bijeenkomsten voor verschillende groepen
voorbereid met bijvoorbeeld muziek en een
gezellige sfeer waar bezoekers ook kennismaken
met andere activiteiten die leuk voor hun kunnen
zijn en die ontmoeting kunnen bevorderen. Het is
best lastig voor mensen die zich eenzaam voelen om
de deur uit te gaan. Toch is het belangrijk om niet in een
neerwaartse spiraal terecht te komen. Met hulp van
verschillende kanten kunnen we als samenleving het
verschil maken en ook inwoners op deze manier weer
vooruit helpen.’
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ZAPpers ruimen zwerfafval op
De reacties op ZAPpen zijn hartverwarmend: duimen omhoog
‘ZAPpen: is het een medisch instrument of zijn het
snoepjes? Misschien een elektrische vliegenvanger, een
manier van tv kijken of toch een Belgisch stripverhaal?’
ZAPper Henk Blokland legt uit wat ZAPpen precies is en
waarom hij het zo mooi vindt.
‘Nee natuurlijk niet’, beantwoordt Henk allereerst de vraag.
‘ZAPpers zijn enthousiaste vrijwilligers die ZwerfAfval
Pakken en er zo aan bijdragen dat ons dorp nog schoner
wordt. Sinds begin februari van dit jaar ben ik ook ZAPPER
en samen met nog circa 290 andere Papendrechters dragen
we bij aan een netter Papendrecht.’

Claxon

‘Mijn eerste ZAP rondje was de Industrieweg, van de
ophaalbrug tot aan het kruispunt bij het Westeind.

PuurPapendrecht.nl
In Papendrecht is heel veel talent en
worden veel initiatieven ontplooid,
maar hoe weten we dat van elkaar?
PuurPapendrecht.nl biedt alle informatie
handig op één plek. Met één ingang
en een overzichtelijke werkwijze
vinden inwoners en organisaties elkaar
en alle initiatieven in de buurt. Op
PuurPapendrecht.nl vinden én plaatsen
inwoners en organisaties informatie in
verschillende rubrieken zoals berichten,
activiteiten in de agenda, hulp vraag
en aanbod, vrijwilligers vacatures en
aanbod etc.

Elkaar vinden

PuurPapendrecht.nl is een toegankelijk
online platform van, voor en door de hele

Schrijf je in

Schrijf u in en doe mee!
Samen voor een beter Papendrecht

Hartverwarmend zijn de reacties onderweg van passerende
personen, soms een claxonnerende automobilist die zijn
duim opsteekt en soms passerende joggers die reageren
met: Dankjewel meneer. Of: Goed bezig meneer. Op het
moment dat ik dit vertel, heb ik net, na een weekend met
mooi weer, de Industrieweg gedaan. Resultaat: 30 blikjes,
diverse kartonnen bekers, glazen bierflesjes, mondkapjes
enz. In totaal 2,1 kg. Ik kan ZAPpen van harte aanbevelen!’

PUURPAPENDRECHT.NL

gemeenschap van Papendrecht en
omgeving. Inwoners, organisaties en
ondernemingen vinden elkaar en delen
nieuws, activiteiten en initiatieven
via het platform. Inwoners kunnen
via PuurPapendrecht hulp vragen en
aanbieden. De vrijwillige buurtverbinders
maken dit samen met de gemeente
mogelijk en zichtbaar.

Iedereen kan zich inschrijven op
PuurPapendrecht. En iedereen die
zich heeft ingeschreven kan voor
haar/zijn organisatie, vereniging,
onderneming of initiatief gratis
een pagina aanmaken.

Onderweg stopte een auto. Een vriendelijke meneer
stapte uit, stelde zich voor en zei dat hij hier altijd
ZAPte. Geen probleem dan wordt er vanaf nu dus extra
gezapt in dit gebied. Verder loop ik regelmatig vanaf het
kruispunt Industrieweg/Westeind en Noordhoek tot aan de
Burgemeester Keijzerweg, aan de rivierzijde heen en aan de
landzijde terug.

Schrijf uzelf
gemakkelijk in
met uw Facebook
account.
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Ik help graag andere Papendrechters bij hun energiebesparing!
Interview met energiecoach Inge Kooijman
Inge Kooijman is energiecoach. Geheel
vrijwillig. Wie is zij, wat doet ze en wat
drijft haar? Inge vertelt graag wat ze voor
Papendrechters kan betekenen op het
gebied van energiebesparing en duurzame
energie. En ze zoekt mensen die samen
met haar de handen uit de mouwen willen
steken in Papendrecht.
'Ik ben 58 jaar, moeder van twee volwassen
kinderen. Ik doe vrijwilligerswerk voor de
Voedselbank en organiseer de boekenmarkt
voor muziekvereniging Excelsior. Sinds dit jaar
ben ik ook actief voor Drechtse Stromen. Dit is
een onafhankelijke stichting van bewoners die
andere bewoners in de Drechtsteden helpen
om energie te besparen in hun woning.'

'Ik wil bijvoorbeeld – samen met een
aantal handige vrijwilligers – radiatorfolie
en tochtstrippen aanbrengen, een
waterbesparende douchekop monteren, oude
lampen vervangen door ledlampen. Zodra de
coronamaatregelen het weer mogelijk maken,
ga ik aan de slag. Ik zoek daarom nog een paar
mede-bewoners die de handen uit de mouwen
willen steken. We doen dan op afspraak
kleine aanpassingen waarmee we ouderen en
mensen met een krappe beurs kunnen helpen.
Maar ook vertellen we over wat het oplevert
als je korter doucht, de gordijnen ’s avonds
sluit en de verwarming een graadje lager zet.
Al met al scheelt dat tientallen euro’s per jaar.
Als mensen meer willen doen, zoals isoleren,
dan kunnen we daar als Drechtse Stromen
ook over adviseren.'

Wat heeft jou gemotiveerd om
energiecoach te worden?

Hoe komen inwoners met
jou in contact?

Stel je je even voor?

'Wij hadden twintig jaar geleden al
zonnepanelen en gaan bewust om met
energie. Zo heb je meer comfort in huis en
bovendien een lagere gas- en lichtrekening.
Het is goed voor het milieu én het geeft je
een goed gevoel. Als energiecoach krijg je
informatie die je kunt gebruiken voor je eigen
huis, en dat van anderen. Ik wil graag anderen
helpen in hun huis ook aanpassingen te doen.'

Wat doe je als energiecoach?
Wat kun je voor je medePapendrechters betekenen?

'Mensen die actief aan de slag willen
én mensen die advies aan huis willen
hebben, kunnen contact opnemen met
secr@drechtsestromen.net dan maken
wij een afspraak'.

Hoe denken Papendrechters
over de overstap naar
aardgasvrij wonen?
'Het moet betaalbaar zijn', is
de meest gegeven reactie van
Papendrechters in een enquête
over de overgang naar een
aardgasvrije gemeente. De
kosten blijken de grootste
zorgen te baren, naast
zorgen over comfort.
Ruim 700 inwoners vulden
de enquête in. Driekwart
is woningeigenaar, de
rest is huurder.
De meerderheid
neemt al maatregelen
om gebruik van aardgas
te verminderen. Denk
aan elektrisch koken en
een waterbesparende
douchekop. Slechts een
kleine groep neemt nog
geen energiebesparende
maatregelen.

Benieuwd?

Op www.drechtsestromen.net staat meer
informatie over energiebesparing en over
energiecoaches. In het najaar start een
nieuwe training. Maar ook zonder training
kunt u met Inge direct aan de slag.
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Hoe staat het
met onze lokale
democratie?

Uitkomsten

Vorig jaar is de Quick Scan Lokale
Democratie (QSLD) uitgevoerd in
Papendrecht. De QSLD is een online
vragenlijst die inwoners en raadsleden,
ambtenaren en collegeleden hebben
ingevuld. Daardoor heeft de gemeente nu
een actueel beeld van onze democratie.
De enquête is in samenwerking met
een begeleidingsgroep van inwoners en
raadsleden tot stand gekomen, waarvoor
we hen zeer erkentelijk zijn.
Er is een lijst met aanbevelingen
opgesteld, die heeft geleid tot
een verbeteragenda. Een van de
verbeterpunten is het zichtbaarder/
toegankelijker maken van participatie; de
krant die voor u ligt, draagt hieraan bij.

Wat vindt u van
deze krant?

Dit is het eerste
nummer van de krant
vol goede ideeën voor
een fijner Papendrecht
In het najaar verschijnt nummer 2. We horen
graag uw mening over de krant. Vindt u
de inhoud interessant? Is het begrijpelijk
geschreven? Heeft u ideeën voor het volgende
nummer? Of andere opmerkingen?
w
We stellen uer
mening ze r
op prijs voo an
v
verbeteringnt!
deze kra

Colofon
Teksten: gemeente Papendrecht, Scherptekstwerk/Marcel Sluijter
Fotografie: Richard van Hoek, Suzanne Heijkoop, gemeente Papendrecht
Vormgeving: De Zaak Fortuin Papendrecht

Samen voor een beter Papendrecht

Laat het ons weten via idee@papendrecht.nl

We wensen u een fijne
zomer(vakantie) toe!
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