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1. INLEIDING 

 

Het gaat goed met Papendrecht. Papendrecht is groen en veilig. Er zijn veel voorzieningen, 

goede scholen, succesvolle organisaties en bedrijven, fijne woonwijken en een mooi 

centrum. De sfeer is goed. Maar er zijn ook punten die beter moeten: er is veel fijnstof in de 

lucht, Papendrecht is moeilijk bereikbaar en het vestigingsklimaat voor onze bedrijven staat 

onder druk.  

D66 Papendrecht wil voor de toekomst behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. 

 

We bewegen mee met de tijd en doen de aanpassingen die nodig zijn. Na de ingrijpende 

veranderingen in de zorg en de sociale zekerheid, die nog niet eens zijn afgerond, staat ons 

nu de volgende opgave te wachten: de overschakeling naar een echt duurzame samenleving 

met een circulaire economie en hernieuwbare energie. 

 

In dit verkiezingsprogramma geven we als D66 Papendrecht onze antwoorden op de 

grote vragen die nu voor ons liggen. 

Hoe gaan we verduurzamen op alle terreinen en hoe betrekken we iedereen hierbij? Hoe 

verbeteren we de bereikbaarheid van Papendrecht? Hoe behouden we het kwalitatief goede 

onderwijs in Papendrecht en hoe leiden we onze kinderen op voor de regionale 

arbeidsvraag? Hoe maken we Papendrecht nog groener? Hoe zorgen we voor die woningen 

waar vraag naar is, terwijl Papendrecht bijna is volgebouwd? Hoe geven we maximale ruimte 

aan mensen om voor zichzelf te zorgen en zorgen we tegelijkertijd voor degenen die hulp 

nodig hebben?  

En, hoe houden we, terwijl we al deze keuzes maken, de financiën op orde, zodat we de 

rekening niet doorschuiven naar de volgende generatie? 

 

Kortom: hoe laten we de grote veranderingen die onze tijd vraagt, samengaan met behoud 

van alles wat goed is aan onze gemeente? 

 

Het korte antwoord is: door op alle gebieden samen te werken en coalities te vormen tussen 

de gemeente, het bedrijfsleven, organisaties en inwoners. Het langere antwoord op de vraag 

hoe we onze doelen willen bereiken, kunt u hierna lezen in ons verkiezingsprogramma. 

 

D66 Papendrecht is gericht op resultaat en werkt met iedereen samen. Wij zorgen 

ervoor dat iedere inwoner wordt vertegenwoordigd en niet alleen mensen die zich het beste 

kunnen verwoorden, of mensen die de grootste mond hebben. 

Iedereen die in Papendrecht komt wonen, hoort vanaf dat moment bij ons, of diegene nu 

verhuisd is vanuit Zwijndrecht, Groningen of Aleppo. Samen vormen wij de Papendrechtse 

samenleving.  

 

De afgelopen jaren heeft D66 Papendrecht zich vanuit de gemeenteraad en vanuit het 

college van burgemeester en wethouders voor de inwoners ingezet. Wat wij hebben bereikt, 

is te vinden in het totaaloverzicht op papendrecht.d66.nl bij WatheeftD66Papendrechtbereikt.  

 

Wij bieden u met trots ons programma aan en vragen uw steun en uw stem bij de 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
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DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN D66 PAPENDRECHT 

 Papendrecht wordt koploper in energiereductie. Alles wordt betrokken: woningen, 

autogebruik, diensten, industrie en transport. We formuleren concrete doelen per 

gemeenteraadsperiode en we gaan uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. 

 Er komt een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Papendrecht en de regio 

Drechtsteden sluiten hier met maatregelen op aan om fijnstof terug te dringen. 

 Om de bereikbaarheid van Papendrecht en de regio blijvend te verbeteren moeten alle 

kansen worden benut: per auto, (snel)fiets, boot en trein (behoud intercitystatus 

Dordrecht). Verbreding van de A15 blijft hoogste prioriteit. 

 Alle kinderen krijgen via onderwijs de kans om hun talenten te ontwikkelen. Het 

aanbod moet uitgebreid worden met mbo. Bij nieuwe schoolgebouwen voor het 

voortgezet onderwijs is kwaliteit, aanbod en ambitie leidend. Er wordt intensief 

samengewerkt tússen de zelfstandige scholen en mét het bedrijfsleven.    

 Boven de A15 wil D66 (met Alblasserdam en Sliedrecht) één groot aaneengesloten 

recreatie-natuurgebied met veel ruimte voor flora en fauna. Er moet een 

haalbaarheidsonderzoek komen naar het doortrekken van het Alblasserbos.  

Alle parken blijven behouden; meer gezond groen. 

 Papendrecht (ver)bouwt klimaatneutraal, zowel bij koopwoningen als bij (sociale) 

huur. Er komt alleen nog gasloze nieuwbouw. Met de woningcorporatie worden 

afspraken gemaakt voor verduurzaming van woningen en het realiseren bij renovatie van 

levensloopbestendige woningen en huizen waar ouderen samen ‘thuis’ kunnen wonen. 

 Het Kunstmenu voor basisonderwijs wordt gehandhaafd, waardoor Papendrechtse 

kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. 

 Er komt meer ruimte voor evenementen, met name rond het centrale Marktplein. 

 Er komt één zorgloket voor alle vragen; preventief gezondheidsbeleid staat voorop.  

 De sociale dienst krijgt bij preventiebeleid maximale mogelijkheden. Gratis 

budgetcursussen en schuldhulpmaatjes worden beter onder de aandacht gebracht. 

 Voor mensen die vastlopen tussen alle regels, wordt maatwerk mogelijk gemaakt. 

Ambtenaren krijgen de ruimte om eigen afwegingen te maken.  

 We interpreteren sport ruimer dan we nu doen. Sport is ook ‘gewoon bewegen’. De 

gemeente stimuleert buiten spelen en ‘gewoon bewegen’ voor kinderen. Voor ouderen of 

mensen met een beperking is beweging ook belangrijk. Dit wordt onderdeel van de Wmo.  

 Preventie is uitgangspunt bij het veiligheidsbeleid. Initiatieven om buurten veiliger te 

maken en het gevoel van veiligheid te vergroten, worden gestimuleerd en gesteund door 

preventiedagen van politie en tips via voorlichting op de gemeentesite. 

 Bescherming van de rechtstaat ook op digitaal gebied, via privacybescherming, 

cyberveiligheid, dataveiligheid. D66 wil toetsing door een ethisch bedrijf. 

 We willen een BOB-bus ’s nachts, ook op vrijdag, zodat jongeren veilig naar huis 

kunnen na uitgaan in de regio.  

 De Jongeren Opvang Plekken (JOP’s) worden bij herhaaldelijke overlast verwijderd. 

Jongeren mogen overal gebruik maken van de openbare ruimte, op voorwaarde dat zij 

net als anderen geen overlast veroorzaken en hun eigen rommel opruimen. 

 Er is een toegankelijk politiek bestuur en ambtenarenapparaat. De gemeenteraad 

vertegenwoordigt de gehele bevolking en het algemeen belang. Geen particuliere 

(financiële) belangenbehartiging, geen cliëntelisme, geen individuele actiepolitiek.  

 Er komt een jaarlijkse ‘introductieborrel’ voor nieuwe Papendrechters. Iedereen die 

hier komt wonen, of dat nu is vanuit Zwijndrecht, Groningen of Aleppo, wordt uitgenodigd 

om op het gemeentehuis kennis te maken met de burgemeester, de wethouders en de 

gemeenteraad. Daar hoort bij: hoe kan ik alles vinden en zelf meedoen?   

http://www.drechtsteden.nl/
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2. ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAMHEID 

We staan met elkaar voor de opgave om vóór 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dat 

betekent dat we niet méér energie verbruiken dan we zelf opwekken. De plannen liggen 

klaar en samenwerkingsverbanden en coalities zijn opgezet. Ook het nieuwe kabinet heeft 

hierin een hoge ambitie. Daar sluiten we in Papendrecht op aan. We maken maximaal 

gebruik van de mogelijkheden die dit kabinet biedt om de hoge ambities te halen. Alles wordt 

betrokken: woningen, autogebruik, diensten, industrie en transport. 

De tijd van plannen maken en voorbereiding ligt achter ons. Nu moeten we de plannen in de 

praktijk brengen. 

D66 kiest bij de energietransitie voor uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren 

 Papendrecht wil met de Drechtsteden koploper zijn in energiereductie. Daarvoor 

formuleren we concrete vierjaarlijkse doelen per gemeenteraadsperiode, om vóór 2050 

volledig energieneutraal te zijn. 

 De gemeente start een intensieve communicatiecampagne over de energietransitie 

richting inwoners, lokale bedrijven en organisaties, waarbij concreet wordt gemaakt wat 

de energietransitie betekent en wat van iedereen wordt verwacht. 

 Energie wordt een integraal onderdeel van de Omgevingsvisie die volgt uit de komst van 

de Omgevingswet. Bij elk onderwerp wordt hernieuwbare energie meegenomen. 

 Er wordt direct gestart met het CO2-neutraal maken van gemeentelijke gebouwen.  

 Succesvolle verduurzamingsacties krijgen een vervolg en worden uitgebreid, zoals 

gezamenlijk zonnepanelen aanschaffen op het eigen dak of andermans dak.  

 Burgerinitiatieven om energie te besparing en zelf op te wekken krijgen de ruimte. 

 Alle voertuigen en machines die in gebruik zijn bij gemeentelijke diensten worden bij 

vervanging emissieloos. De gemeentewerf wordt volledig duurzaam vernieuwd. 

 Het aantal laadpunten voor auto’s gaat per wijk drastisch omhoog.  

 Er wordt direct gestart met de gevolgen van wateroverlast, droogte en overstromingen te 

inventariseren (is rijksopdracht). De benodigde maatregelen stemmen we af met 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 Het nieuwe kabinet komt met een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Papendrecht en de 

regio Drechtsteden sluit hier met maatregelen op aan om fijnstof terug te dringen. 

 De gemeente licht inwoners voor over de gevaren van houtskool op de luchtkwaliteit. Als 

voorwaarde bij verstrekking van een evenementenvergunningen geldt: geen houtkorven. 

Ook geeft de gemeente voorlichting en tips over goede luchtkwaliteit binnenshuis. 

 Papendrecht krijgt een volledig nieuw, duurzaam afvalbrengstation op de huidige locatie. 

Tijdens de herbouw (6 maanden) kunnen Papendrechters gratis in Dordrecht terecht. 

 Afval wordt beschouwd als grondstof. In 2018 worden alle maatregelen getroffen. 

Papendrechters krijgen een groene en oranje container. Voor restafval worden 

ondergrondse containers geplaatst in elke straat. Zo nodig wordt maandelijkse volgens 

een vast schema grofvuil opgehaald om ‘zwerfvuil’ of illegaal dumpen tegen te gaan. 
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3. ONDERWIJS 

Papendrecht is dé onderwijsgemeente in de regio. Daar is D66 trots op. Op het gebied van 

basis-, speciaal en voortgezet onderwijs is er een ruim aanbod. D66 Papendrecht wil dat de 

kwaliteit van onderwijs voorop staat en dat het aanbod behouden blijft en wordt uitgebreid.  

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen blijven aanbieden van vmbo tot en met 

gymnasium, zullen de twee VO-scholen moeten samenwerken, als scholen onderling en met 

het bedrijfsleven. Talentontwikkeling van onze kinderen én aansluiting bij de behoefte van 

het bedrijfsleven aan toekomstige werknemers, wordt in het onderwijs gecombineerd.  

De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van het onderwijs.  

 

D66 wil kwalitatief goed onderwijs voor Papendrechtse kinderen op elk niveau 

 De gemeente faciliteert en organiseert extra aandacht voor onderwijsrichtingen waaraan 

in onze omgeving behoefte is, zoals techniek en zorg. Een voorbeeld zijn de 

techniekroutes, waarbij basisschoolleerlingen (technische) bedrijven bezoeken. 

 Voor kinderen met een onderwijsachterstand én voor hoogbegaafde kinderen trekt het 

kabinet geld uit. Samen met onderwijsaanbieders in Papendrecht wordt gekeken hoe 

onze scholen hiervan gebruik kunnen maken. 

 De wethouder onderwijs krijgt een apart (bescheiden) budget om gezinnen waarin 

uitzonderlijke talentvolle kinderen opgroeien, op het gebied van muziek, sport of 

anderszins, financieel tegemoet te komen bij bijzondere kosten als: het aanschaffen van 

een instrument, inschrijfgeld voor toptoernooien of reiskosten. 

 Het aanbod van onderwijs moet worden uitgebreid met mbo. In de keuze voor nieuwe 

schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs in Papendrecht is kwaliteit, aanbod en 

ambitie van de onderwijsinhoud leidend. Er wordt intensief samengewerkt tússen de 

zelfstandige scholen en mét het bedrijfsleven. Verantwoorde financiering is een 

voorwaarde.  

 18% van de 15 jarigen heeft moeite met lezen en schrijven. Het percentage stijgt 

landelijk. Mogelijk komt dit door minder lezen. Oorzaken van laaggeletterdheid worden 

onderzocht en hierop wordt actie ondernomen.  

 Het aantal jongeren in Papendrecht dat zonder diploma school verlaat neemt af. Het 

beleid om schoolverzuim aan te pakken en voortijdig schoolverlaten te voorkomen wordt 

voortgezet. 

 De eerste twee jaar van mbo moet ook in Papendrecht te volgen zijn. Het doel is om 

jongeren langer in de vertrouwde omgeving op te leiden, wat de kans op slagen vergroot. 

De gemeente brengt partijen bijeen. 

 We streven naar meer hbo-onderwijs in de regio. Met name hbo-V (verpleegkunde) en zo 

mogelijk een technische hbo.  
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4. ECONOMIE, BEREIKBAARHEID EN WERK 

Na economisch moeilijke tijden en hoge werkloosheid, trekt in Papendrecht en de regio de 

economie sterk aan en stijgt het aantal vacatures. Dat is mooi, maar voor een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat is méér nodig. Vacatures en werkzoekenden moeten op elkaar aansluiten. 

Hoog opgeleiden, die massaal zijn vertrokken uit onze regio, moeten we hier zien te houden. 

En bovenal, moet de bereikbaarheid van Papendrecht beter worden. 

 

Papendrecht kent veel bedrijven, waaronder grote wereldspelers. Deze bedrijven zijn 

afhankelijk van goed opgeleide werknemers, die ofwel in de regio zijn opgeleid en wonen, 

ofwel Papendrecht gemakkelijk kunnen bereiken. Onze regionale welvaart hangt voor een 

groot deel samen met de mogelijkheden van deze bedrijven om hun ambities in onze 

gemeente te kunnen waarmaken. 

 

D66 kiest voor goed ondernemen en goed werk in Papendrecht en de regio 

 

 Om economische groei en werkgelegenheid in de Drechtsteden te verbeteren, 

onderschrijft D66 de groeiagenda van de Drechtsteden, waarin het verbeteren van het 

vestigingsklimaat voorop staat. We werken intensief samen op de punten: 

bereikbaarheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid. 

 Sinds 2017 werkt Papendrecht in de Drechtsteden aan de (economische) groeiagenda 

via de Economic Development Board. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van het 

onderwijs, de overheid, en het bedrijfsleven. Het doel is richting 2030 te zorgen voor een 

toonaangevende economische regio die aansluit bij de nieuwe industriële revolutie die 

gaande is. In de komende tien jaar moet in de Drechtsteden 7,5 miljard euro 

geïnvesteerd worden in: infrastructuur, woningbouw, bedrijventerreinen, centrum-

ontwikkeling en onderwijs. Papendrechts economisch beleid wordt hierop afgestemd. 

 De wethouder economie heeft intensief contact met het bedrijfsleven, kent de 

Papendrechtse ondernemers en brengt hen in contact met relevante netwerken van 

onderwijs, overheid en bedrijven. 

 De gemeente zorgt dat in communicatie aandacht is voor successen door lokale 

ondernemers, met name in bedrijfstakken waar de arbeidsvraag groot is; dit stimuleert 

jongeren om hun opleidingskeuze hierop af te stemmen. 

 Er komt een publiek aanbestedingsbeleid waarbij lokaal en regionaal bedrijfsleven (m.n. 

MKB) voorrang krijgt. Er wordt niet alleen op prijs gestuurd. Maatschappelijke 

betrokkenheid en duurzaamheid zijn factoren die zwaar meewegen. 

 De gemeente zorgt actief voor voldoende en kwalitatief goed werk voor ons SW-bedrijf 

Drechtwerk. Dit wordt samen met andere gemeenten in de Drechtsteden georganiseerd.  

 De gemeente werkt met ondernemers en eigenaren aan aantrekkelijkheid en 

levensvatbaarheid van winkelcentra De Meent, Wilgendonk en Westpolder; we geven 

ruimte aan ondernemers; we zijn vóór uitbreiding van de zondagopenstelling als 

winkeliers dit wensen. 
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D66 wil dat Papendrecht en de regio goed bereikbaar zijn per auto, fiets en spoor 

 Om de bereikbaarheid van Papendrecht en de regio blijvend te verbeteren moeten alle 

kansen worden benut: per auto, (snel)fiets, boot en trein (behoud intercitystatus 

Dordrecht). In de Drechtring: A15, N3 en A16 wordt in de komende jaren 150 miljoen 

euro geïnvesteerd. Dit is bereikt en recent zijn nieuwe toezeggingen gedaan voor 

verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit blijft de hoogste prioriteit. 

 Wij werken ook met betrekking tot bereikbaarheid samen in de Drechtsteden, via de 

Economic Development Board en we gebruiken ons landelijke D66-netwerk en de 

mogelijkheden die het nieuwe kabinet biedt.  

 Bij alle werkzaamheden aan het wegennetwerk binnen Papendrecht worden 

verkeerssituaties zodanig ingericht dat zij ‘als vanzelf’ duidelijkheid scheppen, waardoor 

het gebruik van verkeersborden verder wordt beperkt.  

 Op winkelcentrum de Meent komt een overdekte, vrij toegankelijke, fietsenstalling. 

 De fietsenstallingen bij de N3 worden vervangen en vandalisme-proof. 

 

 

  



7 
 

 

5. OPENBARE RUIMTE, GROEN EN WONEN 

Papendrecht is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Om 

dat in de toekomst te blijven, moeten we zorgen dat Papendrecht open en groen blijft en dat 

we toekomstbestendige woningen bouwen waar feitelijk vraag naar is bij de weinige 

bouwmogelijkheden die er nog zijn. 

D66 kiest nadrukkelijk voor een groene(re) en natuurlijker openbare ruimte 

 Het open, groene karakter van Papendrecht en alle parken blijven behouden en er komt 

meer gezond groen. Groen tempert de hitte van de stedelijke bebouwing, vangt overtollig 

water op en zuivert de lucht (fijnstof en CO2).  

 We pakken verrommeling aan. De buitenruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Er wordt 

een scan gedaan in Papendrecht op plekken waar kleine ingrepen kunnen leiden tot 

grote verbeteringen, zoals groene gevels. 

 Het riool kan de zware regenbuien steeds minder aan. Particuliere tuinen moeten minder 

tegels en meer groen krijgen. Geen belasting invoeren, operatie Steenbreek uitbreiden.  

 De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf méér gevelgroen, daktuinen etc. toe te 

passen op eigen gebouwen en openbaar bezit. 

 In het basisonderwijs worden groene schoolpleinen gestimuleerd en mogelijk gemaakt.  

 De biodiversiteit in Papendrecht moet toenemen en bijen worden beschermd. We kiezen 

voor zaaien van bloemen in groenstroken en ecologisch maaibeheer. Inwoners en 

bedrijven worden gestimuleerd mee te doen.  

 Boven de A15 wil D66 Papendrecht (samen met Alblasserdam en Sliedrecht) een groot 

aaneengesloten recreatie-natuurgebied met veel ruimte voor flora en fauna. Er moet een 

haalbaarheidsonderzoek komen naar het doortrekken van het Alblasserbos. 

 De gemeente moet dieren in nood (laten) opvangen. D66 Papendrecht wil dat daarnaast 

dierenwelzijn wordt meegenomen bij relevant beleid, zoals bij beheer en onderhoud van 

groen, rampenplannen en vuurwerk. 

D66 wil alleen nog woningen in Papendrecht waar feitelijk behoefte aan is 

 Er komt een inventarisatie van alle mogelijke bouwlocaties in Papendrecht voor kleine 

nieuwbouwprojecten, met name locaties waar nieuwbouw oudbouw kan vervangen. 

Kwaliteit van woningen én woonomgeving staat voorop. Er wordt niet in parken gebouwd. 

 Papendrecht (ver)bouwt klimaatneutraal, zowel bij koopwoningen als bij (sociale) huur. 

Bij alle nieuwbouwprojecten is een vereiste dat deze aardgasvrij zijn. Met de 

woningcorporatie worden afspraken gemaakt voor verduurzaming van huurwoningen. 

 Met de woningcorporatie wordt renovatie naar levensloopbestendige woningen 

besproken, alsook woningen voor kleine woongroepen voor ouderen, om samen ‘thuis’ te 

wonen.  

 Bij nieuwbouw of verbouw moet in de plannen ook beplanting (afwatering) worden 

meegenomen, dus natuurinclusief (ver)bouwen. 

 Er worden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld met de woningcorporatie om de 

doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, zoals een app voor regionale woningruil. 

 Sociale woningen in het centrum zouden ook voor mensen onder de 55 toegankelijk 

moeten zijn. Hiervoor wordt met de wooncorporatie overlegd. 

 Er vindt in Drechtstedenverband afstemming plaats over plannen die invloed hebben op 

ons vestigingsklimaat en leefomgeving, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, 

kantorenbouw en detailhandel. 



8 
 

6. GEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 

In de afgelopen jaren zijn er veel taken op het gebied van gezondheid en welzijn van het Rijk 

naar de gemeente gekomen. Er wordt meer dan voorheen uitgegaan van de eigen kracht 

van mensen, die samen met hun omgeving zaken moet oplossen. Veel mensen kunnen dat 

uitstekend, maar niet iedereen. Mensen die echt hulp nodig hebben, moeten die hulp ook 

krijgen. Er moet meer oog zijn voor ‘de uitzondering’ die tussen alle regels door dreigt te 

vallen. 

In Papendrecht zijn veel mensen actief als vrijwilliger, met name in de zorg en bij 

sportverenigingen. Er zijn meer Papendrechters die anderen willen helpen, als ze zouden 

weten wie daaraan behoefte heeft en hoe ze daarmee in contact kunnen komen. D66 wil dat 

de gemeente dit organiseert en faciliteert. 

Sporten is belangrijk voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en brengt 

mensen samen van alle leeftijden. Daarom krijgt sport in Papendrecht veel aandacht.  

D66 wil goede, toegankelijke zorg en mensen met elkaar in contact brengen 

 Preventief gezondheidsbeleid staat voorop. De gemeente stimuleert en faciliteert in 

woord en daad een gezonde levensstijl voor alle inwoners. 

 Er is goed toegankelijke zorg, van jeugd- tot ouderenzorg. Inwoners hebben zelf de regie 

bij de invulling van de zorg. Geen betuttelende of stigmatiserende maatregelen of 

taalgebruik. 

 Voor ouderen die langer thuis blijven wonen worden meer aanpassingen aangeboden. 

 Er is één zorgloket voor alle vragen: inentingen, babyzorg, pubervragen, Wmo-

ondersteuning, mantelzorg, dementie, eenzaamheid, netwerkbijeenkomsten. Dit wordt 

gevestigd in het nieuwe pand aan de Veerweg onder de noemer Sterk Papendrecht. De 

gemeente zorgt via communicatie dat elke Papendrechter dit weet. 

 Zonder netwerk kun je er plotseling alleen voor komen te staan. Initiatieven waarbij 

inwoners elkaar helpen worden uitgebreid, ook voordat er een probleem is. Voorbeelden: 

PuurPapendrecht.nl, waar buurtbewoners met elkaar in contact komen; lotgenoten-

netwerken om elkaar te helpen, zoals bijstandsmoeders. 

 Het is niet de taak van de gemeente om in privélevens te duiken. Geen onnodige 

gemeentelijke registraties op zorg- en welzijnsgebied, zoals van mantelzorgers. 

 Papendrecht zorgt voor de juiste zorg voor inwoners met dementie, waarbij nieuwe 

inzichten leiden tot aanpassing van beleid.  

 Jongeren in de jeugdzorg moeten geleidelijk meer zeggenschap krijgen over hun eigen 

hulptraject, zodat de kans dat zij acuut stoppen om hulp te accepteren als ze 18 jaar zijn 

afneemt.  

 Er komt een regionale zorgregisseur om slachtoffers van mensenhandel en illegale 

prostitutie te helpen. 

D66 kiest voor nieuwe kansen voor alle Papendrechters 

 Uitkeringsgerechtigden worden niet behandeld als tweederangsburgers. Er komt geen 

verplichte tegenprestatie voor een bijstandsuitkering. Kansen op het bevorderen van 

betaald werk worden vergroot. Misbruik van uitkeringen wordt consequent aangepakt. 

 We nemen maatregelen om te zorgen dat mensen die vanuit de bijstand werk vinden er 

ook feitelijk financieel op vooruit gaan. 

 De jongerenwerkloosheid is laag in Papendrecht; ouderen komen minder makkelijk aan 

het werk. Er komt meer vrijheid voor de Sociale Dienst om te bepalen of oudere 

werknemers omscholing nodig hebben, of juist vrijstelling van sollicitatieplicht.  
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 De sociale dienst krijgt bij preventiebeleid maximale mogelijkheden. Zo wordt voorkomen 

dat mensen vanuit de WW afglijden naar de bijstand en dat statushouders langdurig 

werkloos blijven.   

 Het wordt voor werkgevers (nog) aantrekkelijker om langdurig werklozen in dienst te 

nemen. 

 Problematische schulden zijn vaak oorzaak van een complex aan problemen. De 

hulpverlener krijgt meer ruimte om eigen afwegingen te maken. Er worden experimenten 

toegestaan met het overnemen van schulden. Het doel is altijd: zelfredzaamheid en 

kunnen meedoen in de samenleving. Er komt meer bekendheid met gratis 

budgetcursussen en schuldhulpmaatjes. 

 Een laag gezinsinkomen van de ouders beperkt de kansen van kinderen. Kindregelingen 

worden makkelijker toegankelijk, ook voor werkenden op het minimum. 

 Armoede gaat meer over uitsluiting en vereenzaming dan alleen over weinig geld. Het is 

hardnekkig en mensen zijn vaak moeilijk te bereiken. In Papendrecht worden daarom 

lokale projecten gesteund die het stigma doorbreken.  

 De uitzondering en de maatwerkoplossing wordt beter mogelijk gemaakt voor mensen 

die vastlopen tussen alle regels. Daarvoor moeten ambtenaren de ruimte krijgen om een 

eigen afweging te maken. Regels zijn er voor mensen, niet andersom.  

D66 kiest voor sport en beweging voor iedereen 

 We willen sport ruimer interpreteren dan we nu doen. Sport is ook ‘gewoon bewegen’. 

Voor ouderen of mensen met een beperking is beweging ook belangrijk. We maken dit 

onderdeel van de Wmo.  

 Kinderen en jongeren moeten gestimuleerd worden lid te worden van een 

sportvereniging. De financiële thuissituatie of een lichamelijke of geestelijke beperking, 

mogen daar geen belemmering voor vormen. De gemeente faciliteert sportverenigingen 

en scholen, die op dit gebied al veel werk verzetten. 

 De gemeente stimuleert door het inrichten van de openbare ruimte, buiten spelen en 

‘gewoon bewegen’. Niet alleen door het plaatsen van speeltoestellen, maar ook door 

ruimte open te laten en daarmee natuurlijke speelplekken te creëren. 

 Denksporten moeten worden gestimuleerd, omdat het goed is voor de mentale 

ontwikkeling en de geest langer jong houdt. 

 Sport mag niet leiden tot onsportief, agressief of ander ongewenst gedrag. De gemeente 

stimuleert een positief sportklimaat. Spelers, ouders, supporters, coaches en de 

clubleiding moeten elk hun verantwoordelijkheid nemen en de nodige 

voorzorgsmaatregelen nemen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor grensoverschrijdend 

seksueel gedrag. De gemeente benoemd dit expliciet in gesprekken met 

sportverenigingen, zodat samen gezorgd kan worden voor de benodigde maatregelen, 

zoals de aanstelling van vertrouwenspersonen.   
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7. KUNST EN CULTUUR 

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor Papendrecht: theater De Willem, kunst in de openbare 

ruimte, culturele verenigingen, cultuuronderwijs aan kinderen, architectuur, de bibliotheek, 

ons culturele erfgoed en de ontstaansgeschiedenis van Papendrecht.  

De gemeente brengt partijen bij elkaar en neemt de regierol op zich. Cultuuruitingen krijgen 

zo maximaal bereik en zichtbaarheid. Ook neemt de gemeente obstakels in regelgeving 

zoveel mogelijk weg en zorgt dat initiatieven vanuit de samenleving en organisaties de 

ruimte krijgen. 

D66 wil dat kunst en cultuur toegankelijk en zichtbaar zijn voor elke Papendrechter 

 Er komt meer ruimte voor evenementen, met name in het centrum rond het centrale 

Marktplein. 

 Theater De Willem krijgt (tegelijk met de nieuwbouw voor het Willem de Zwijger College) 

een eigen foyer en aantrekkelijke entree.  

 Kunst in de openbare ruimte krijgt structurele subsidie. De gemeente neemt een actieve 

rol in het helpen beschermen van in de openbare ruimte geplaatste (bronzen) beelden. 

 Wanneer de gemeente (mede)opdrachtgever of financier is van nieuwe gebouwen, 

worden bijzondere architectuur en innovatieve oplossingen gestimuleerd. De eisen van 

energieneutraal bouwen én bijzondere architectuur zijn geen tegengestelden, maar 

complementair.  

 Het Kunstmenu voor basisonderwijs wordt gehandhaafd, waardoor Papendrechtse 

kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Er is samenwerking met: Theater De 

Willem en basisschool De Viermaster in de Theaterschool, Excelsior, muziekschool ToBe 

en het jongerenwerk voor talentontwikkeling.  

 Per 1 januari 2018 heeft Jeugd- en Jongerenwerk weer een vaste locatie: in de 

Boeieraak. Het jongerenwerk wordt voortgezet, zoals bij talentontwikkeling, coaching en 

toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt, het organiseren van disco's op scholen, de 

Stuif, PowerPark, voetbalcompetities op het Cruyff-court en zaalvoetbal.  

 We willen een BOB-bus ’s nachts, ook op vrijdag, zodat jongeren veilig naar huis kunnen 

na uitgaan in de regio.  

 Het historisch dijklint wordt beschermd. 

 De geschiedenis van Papendrecht wordt verteld in de openbare ruimte, naar de serie 

publicaties “Van heerlijkheid tot heden”. Op relevante plekken worden bordjes geplaatst 

met informatie en een QR-code. Voorbeelden: De Veerweg die er ligt sinds de 

middeleeuwen en loopt tot Oud-Alblas, hoe kwam die er? Wat gebeurde er bij de Franse 

beschieting van Dordrecht vanuit Papendrecht in 1813? 

 Ook onze verdere omgeving als de natuur in de Alblasserwaard en de cultuur in 

Dordrecht worden duidelijker onder de aandacht gebracht. Bijzondere aandacht verdient 

in 2018 de viering dat de Dordtse synode 400 jaar geleden is, waar de basis werd gelegd 

voor ons onafhankelijke land met de vrijheid om te denken en geloven wat je wilt en te 

zijn wie je bent. 
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8. VEILIGHEID 

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 Papendrecht vindt dat de 

gemeente op alle onderwerpen moet zorgen voor veiligheid van haar inwoners. Dit betreft 

grote en kleinere onderwerpen als: rampenbestrijding, de aanpak van ondermijnende 

criminaliteit, bestrijding van diefstallen en overlast, verkeersveiligheid en een veilig gevoel 

hebben op straat.  

D66 Papendrecht kiest voor preventie en handhaving als prioriteit om te zorgen dat 

Papendrecht de veilige gemeente blijft die het is. Dat kan de gemeente niet alleen. De hulp 

van inwoners speelt daarbij een steeds grotere rol.  

D66 kiest voor effectieve maatregelen en niet voor schijnveiligheid. Vaak wordt een extra 

regel ingevoerd als iets is misgegaan, terwijl er daarna niets mee wordt gedaan. Wij willen 

niet méér regels, maar handhaving van de regels die er zijn.  

D66 kiest bij veiligheid voor preventie, weinig regels en goede handhaving  

 De gemeente draagt actief de gelijke behandeling van iedereen uit. Er is geen ruimte 

voor discriminatie, noch expliciet, noch impliciet. Iedereen kan zichtbaar zichzelf zijn in 

Papendrecht. 

 Preventie is uitgangspunt bij het veiligheidsbeleid. Initiatieven om buurten veiliger te 

maken en het gevoel van veiligheid te vergroten, worden gestimuleerd en gesteund, door 

preventiedagen van de politie en tips via voorlichting op de gemeentesite. 

 Het handhavingsbeleid moet duidelijk en consequent zijn. De basis is een goed 

samenwerkende veiligheidsregio en een goed handhavingsbeleid. Papendrecht neemt 

een actieve en constructieve rol in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

 De regels díe we hebben, worden consequent gehandhaafd. We houden geen regels 

alleen voor symboolwerking. Alle regels die vijf jaar niet zijn gebruikt of gehandhaafd, 

worden opnieuw beoordeeld: er zijn twee mogelijkheden: schrappen of echt gaan 

handhaven. Om die reden: afschaffen vloekverbod in de zin van artikel 2:47 A van de 

APV. Fatsoen kun je niet opleggen met regels. 

 De openbare ruimte is van iedereen, dus ook van jongeren. De Jongeren Opvang 

Plekken (JOP’s) worden bij overlast verwijderd. Er komen geen nieuwe JOP’s bij. 

Jongeren mogen overal gebruik maken van de openbare ruimte, op voorwaarde dat zij 

net als anderen geen overlast veroorzaken en hun eigen rommel opruimen. 

 Bescherming van zaken die de rechtsstaat raken behoren tot de kerntaken van het 

veiligheidsbeleid, zoals privacybescherming, cyberveiligheid, dataveiligheid. Met name 

op diverse specialistische vlakken zoals bij bemaling moet permanente aanpassing aan 

de nieuwste technologie zijn. Als dit systeem faalt, staan we letterlijk onder water. D66 wil 

toetsing door een ethisch bedrijf. 

 Er moet meer aandacht komen voor ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld 

de bovenwereld binnendringt. Waar in Noord-West-Brabant de problemen steeds beter 

worden aangepakt, dreigt verschuiving naar een andere regio. Er komen in Papendrecht 

integrale bedrijvencontroles, dus als bijvoorbeeld een milieuvergunning wordt 

gecontroleerd, worden leegstaande loodsen ook bekeken. De gemeente gebruikt de 

informatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).  
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9. FINANCIËN, BESTUUR EN PARTICIPATIE 

D66 Papendrecht is voor een zelfstandige, financieel solide gemeente. Papendrecht werkt 

intensief samen met omliggende gemeenten, met organisaties, bedrijven en inwoners.  

D66 kiest daarom voor een toegankelijk bestuur, makkelijke vormen van participatie en goed 

gekwalificeerde ambtenaren die ruimte krijgen om zelf afwegingen te maken.  

 

D66 Papendrecht behartigt in de gemeenteraad het algemeen belang en zorgt dat ieders 

mening en belang telt, niet alleen van degenen die het best in het openbaar kunnen spreken 

of die de grootste mond hebben. 

 

D66 kiest voor een toegankelijk, goed gekwalificeerd bestuur en de financiën op orde 

  

 Het lange termijn gedegen financiële beleid wordt voortgezet.  

 Er is een toegankelijk politiek bestuur en ambtenarenapparaat. Contact krijgen met de 

gemeente wordt makkelijker en persoonlijker gemaakt. Ambtenaren gaan vaker naar 

mensen toe om ter plekke te zien wat het probleem is. 

 Overal lopen mensen vast in (automatiserings-)systemen en regels die niet met elkaar te 

verenigen zijn. Er komt weer ruimte voor de uitzondering. En, omdat ook de uitzondering 

er altijd is, wordt deze bij plannen meegenomen in de reële kosten.  

 We introduceren de ‘ergernischeck’ van inwoners met de gemeente. Aan inwoners wordt 

gevraagd waar zij zich aan ergeren. Hieruit volgen concrete verbeterpunten. 

 Er is een onafhankelijke Rekenkamercommissie. 

 Bij communicatie van de gemeente met inwoners wordt begrijpelijke taal gebruikt. Daar 

hoort ook bij dat glashelder is óf inwoners ergens invloed op hebben of niet, en als het 

antwoord ‘nee’ is.  

 Minder regels hebben, betekent meer vertrouwen geven. Geen enkel systeem is perfect. 

Natuurlijk gaat er weleens iets fout, ook bij de gemeente. Méér regels lost dat niet op.  

 Onafhankelijke lokale journalistieke berichtgeving is belangrijk voor onze lokale 

democratie. Er wordt geld vrijgemaakt om dit mogelijk te maken.  

 

D66 wil dat alle inwoners worden vertegenwoordigd en dat iedereen kan participeren 

 

 De gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking. D66 is zich hiervan bij elk 

besluit bewust. Geen particuliere (financiële) belangenbehartiging, geen cliëntelisme, 

geen individuele actiepolitiek. Het algemeen belang staat voorop. 

 De representatieve democratie is het uitgangspunt. De trend om iedereen in elke fase te 

laten meepraten lijkt democratisch, maar is het niet. Wie komt er dan nog op voor degene 

die niet wíl of kán meepraten?!  

 Voor wie wil en kan meepraten in het politieke proces, is dit laagdrempelig en makkelijk. 

De gemeente geeft het verschil aan tussen inspraak en voorlichting. Melden bij de griffie 

of kijken op de gemeentesite verschaft inwoners directe antwoorden en toegang. 

 De website van de gemeente wordt gebruikt om opinieonderzoek onder inwoners te doen 

naar gerichte concrete onderwerpen.  

 Er komt een jaarlijkse ‘introductieborrel’ voor nieuwe Papendrechters. Iedereen die hier 

komt wonen, of dat nu is vanuit Zwijndrecht, Groningen of Aleppo, krijgt een uitnodiging 

om op het gemeentehuis kennis te maken met de burgemeester, de wethouders en de 

gemeenteraad. Daar hoort bij: hoe kan ik alles vinden en zelf meedoen?   
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10. REGIONALE SAMENWERKING, DRECHTSTEDEN  

 

Onze gemeente staat niet los van haar omgeving. In eerdere hoofdstukken is al aangegeven 

bij welke onderwerpen D66 Papendrecht regionaal wil samenwerken. Papendrecht werkt 

samen in Zuid-Holland Zuid, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in de Drechtsteden. 

 

De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is een samenwerkingsverband tussen de 

gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, 

Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Er wordt intensief samengewerkt op economisch en 

sociaal gebied, gemeentelijke dienstverlening, arbeidsmarkt en ruimtelijke aanpak. 

Gemeenteraadsleden uit alle Drechtstedengemeenten nemen gezamenlijk besluiten in de 

Drechtraad.  

 

In de regio Zuid-Holland Zuid gaan de komende jaren veel gemeenten fuseren en de 

samenwerking in de Drechtsteden wordt opnieuw beoordeeld. D66 kiest voor 

samenwerkingsverbanden die goed zijn voor de inwoners van Papendrecht. Dat betekent dat 

we er inhoudelijk op vooruit moeten gaan, dat de dienstverlening verbetert of dat we door 

schaalvergroting er financieel beter van worden. We houden bij samenwerking de lange 

termijn en de democratische legitimiteit scherp in het oog.  

 

D66 kiest voor constructief en ambitieus samenwerken in het belang van Papendrecht 

 

 Papendrecht blijft zelfstandig, gaat niet op in een Drechtstad en werkt actief, constructief 

en ambitieus samen in alle relevante samenwerkingsverbanden. 

 Bij samenwerkingen met andere gemeenten kiezen we voor: lokaal wat lokaal kan, 

regionaal wat regionaal moet. 

 Binnen de Drechtsteden wordt intensief samengewerkt op de punten: bereikbaarheid, 

arbeidsmarkt en duurzaamheid. De Drechtraad beperkt zich tot de belangrijkste regionale 

onderwerpen. Het aantal vergaderingen wordt teruggebracht.  

 D66 onderschrijft de groeiagenda van de Drechtsteden, waarin het verbeteren van het 

vestigingsklimaat in onze regio voorop staat. In de Drechtring: A15, N3 en A16 wordt in 

de komende jaren 150 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is bereikt, maar is niet genoeg. De 

A15 moet worden verbreed. Daarnaast moet Dordrecht een intercitystation houden, 

moeten er (duurdere) woningen gebouwd worden voor de vraag en kwalitatief goed 

onderwijs zijn op elk niveau, inclusief hoger beroepsonderwijs. 

 Een aantal besluiten op bovengenoemde punten en verdeling van geld wordt landelijk 

bepaald. Er is vanuit de Drechtsteden een permanente lobby richting het kabinet en de 

Tweede Kamer om resultaten te behalen, waarbij zoveel mogelijk partijen samenwerken.  

 We gebruiken als D66 ons provinciale, landelijke en Europese netwerk om voor 

Papendrecht en onze regio zaken voor elkaar te krijgen.  

 De gemeenteraden in de Drechtsteden stemmen plannen die invloed hebben op het 

vestigingsklimaat en de leefomgeving zoveel mogelijk met elkaar af, zoals bij 

woningbouw, bedrijventerreinen, kantorenbouw en detailhandel.  

 We zorgen via de Drechtsteden voor goede sociale voorzieningen, zoals de uitvoering 

van de Wet werk en bijstand, de Participatiewet en het Minimabeleid. 

 We respecteren in Papendrecht de besluiten die genomen worden in de Drechtraad. 

 Papendrecht vormt nieuwe coalities met andere gemeenten als dat inhoudelijk of 

financieel goed is voor de inwoners. 

http://www.drechtsteden.nl/
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11. KANDIDATENLIJST 

1. Trijntje van Es 

Single, één dochter. Thans D66-fractievoorzitter in de gemeenteraad, lid van de 

Drechtraad en lid van de Rekenkamercommissie. Eerder communicatieadviseur in het 

bedrijfsleven, freelance tekstschrijver en docent maatschappijleer. Studeerde 

Politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en Journalistiek (hbo) in Utrecht. 

 

2. Rens van Hal 

Gehuwd, twee kinderen. Thans D66-raadslid in de gemeenteraad. In zijn portefeuille 

onder meer: openbare ruimte, maatschappelijk 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 Maatschappelijke Verkenning. 

Vrijwilliger bij RTVPapendrecht en S.V. de Zonnebloem. 

 

4. Jacob van der Linden 

Gehuwd, twee kinderen. Thans 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, lid Raden van 

Toezicht (in de kinderopvang en het voortgezet onderwijs). 

 

5. Karel Spitsbaard 

Gehuwd, 5 kinderen. Thans docent Nederlands en Economie op het Willem de Zwijger 

college, coach persoonlijk 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). Actief bij meerdere studieverenigingen. 

 

7. Niels van Heteren 

Verkoper bij Snack-Connection en mede-eigenaar web shop www.debarossa.nl. 

Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden (Master: National Identities and 

Political culture). Eerder stagiair Event Management ProDemos – Huis voor democratie 

en rechtsstaat. Vrijwilliger bij VV Papendrecht onder meer als pupillentrainer, was 

vrijwilliger als projectbegeleider Cross Your Borders. 
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8. Govert Rietveld 

Gehuwd, twee kinderen. Volgde de mulo en havo en deed mbo-opleiding bij de politie. 

Werkte als brigadier bij de gemeentepolitie Rotterdam en Regiopolitie Rotterdam-

Rijnmond. Thans gepensioneerd. 

 

9. Arie Verberk 

Gehuwd, drie kinderen. Bedrijfseconoom en registeraccountant. Commissaris bij diverse 

bedrijven en parttime 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 projectleider 

aldaar. 

 

11. Joke Reuwer 

Gehuwd, twee kinderen. Thans 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. 

 


