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VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER 

 

Beste Papendrechters, 

 

We leven in een tijd van grote verandering en onzekerheid. D66 Papendrecht kiest voor 

vertrouwen in elkaar. Juist in deze tijd, waarin spanningen tussen mensen oplopen. Als we 

vertrouwen voorop stellen, dan kunnen we samen onvoorstelbaar veel bereiken. 

  

Wij zijn allemaal Papendrechters en willen voor een groot deel hetzelfde. We willen goed 

samenleven met de mensen om ons heen. We willen een opleiding, baan of andere 

besteding van de dag, die ons leven betekenis geeft en waar we blij van worden. 

Ook een fijn huis, mooie woonomgeving en voorzieningen dichtbij zijn heel belangrijk. Dat 

beseffen we door de coronacrisis nog veel meer dan daarvoor.  

 

Papendrecht is groen en veilig, we hebben prima voorzieningen en de sfeer is altijd goed 

geweest. Maar er moeten ook dingen beter, makkelijker en sneller. En dat kan ook! 

 

Deze tijd vraagt om nieuwe keuzes. Als D66 Papendrecht maken we die keuzes. We werken 

aan comfortabele woningen voor elke portemonnee. We willen behoud van de bibliotheek, 

van cultuur en sport. We kiezen voor goede en betaalbare schoolgebouwen voor het 

voortgezet onderwijs. En we zetten ons in voor een groene omgeving die op 

klimaatverandering is aangepast en willen duidelijkheid en praktische hulp bij de 

energietransitie. 

Wij staan voor een gemeente die er is voor zijn inwoners en helpt als dat nodig is. 

 

D66 kiest voor een inclusief Papendrecht, waar iedereen veilig openlijk zichzelf kan zijn. Dat 

geldt met name voor mensen waarvoor dit nog niet altijd vanzelfsprekend is, zoals inwoners 

met een migratieachtergrond en lhbtiq+’ers. 

We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. 

 

Wij bieden u met trots ons verkiezingsprogramma aan. Wij vragen uw steun en uw stem bij 

de gemeenteraadsverkiezingen op 14 t/m 16 maart 2022. 

 

Vriendelijke groet, 

Trijntje van Es 

Lijsttrekker D66 Papendrecht 

 
©PHICE  



3 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

Voorwoord van de lijsttrekker      2 

             

1. Onze belangrijkste punten       4 

 

2. Wonen in een duurzaam, groen, en veilig Papendrecht   5 

 

3. Gelijke kansen begint met goed onderwijs     8 

 

4. Economisch sterke regio door samenwerking     9  

 

5. Gezondheid en welzijn wordt verbonden met sport en cultuur  10 

 

6. Een moderne bestuurscultuur en financiën op orde    12 

             

7. D66 Papendrecht Kandidatenlijst      13 

  



4 
 

1. ONZE BELANGRIJKSTE PUNTEN 

 

Bij duurzaamheid en de energietransitie  D66 kiest voor een inclusief 

helpt de gemeente inwoners met   Papendrecht waar iedereen openlijk 

eerlijke informatie en praktische hulp. en veilig zichzelf kan zijn, met name 

 degenen voor wie dit nog niet vanzelf- 

We voorkomen eenzaamheid en onnodige sprekend is, zoals mensen met een 

zorg door ontmoeting, cultuur en sport migratieachtergrond en lhbtiq+’ers. 

toegankelijk te maken voor iedereen.  

 Sociale woningen in het centrum 

D66 wil een Actieplan Groene Gemeente. moeten ook voor jongere mensen 

Buurten veranderen van ‘tegelparadijzen’ toegankelijk worden. 

naar groene oases.     

       Elke winkelier beslist zelf 

Vrij zijn begint met goed onderwijs  over winkelopening op zondag. 

en het ontwikkelen van talenten    

op elk niveau en elke leeftijd. D66 wil meer inzet op bescherming 

       van privacy, cyberveiligheid en data- 

Dierenwelzijn wordt vast onderdeel  veiligheid. We laten dit toetsen door  

van groenbeleid, rampenplannen en  een ‘ethische hacker’. 

vuurwerk(vrije) zones.     

       D66 wil betaalbare vernieuwing van 

De gemeente is er om mensen te helpen,  de VO-schoolgebouwen, zodat er 

niet om hen in de gaten te houden.   genoeg geld overblijft voor de bieb, 

Vertrouwen is het uitgangspunt.   cultuur, zorg, sport en groen. 

 

We gaan meer samenwerken en   D66 wil schonere lucht, door meer 

de kennis en kunde die er in    groen, minder houtstook en 

Papendrecht is samenbrengen.   aanschaf van emissieloze 

       voertuigen bij vervanging. 

Er komt één regionaal aanspreekpunt  

voor ondernemers namens alle We brengen democratie en politiek 

wethouders economie. dichter bij kinderen. Er komt een 

       jeugdraad- en/of jongeren- 

Macht en tegenmacht vragen om een   burgemeester. 

nieuwe bestuurscultuur, ook lokaal. 

Er is een toegankelijk bestuur, geen   D66 kiest voor solide financieel 

achterkamertjespolitiek en betere   langetermijnbeleid en wil geen 

vormen van participatie.    belastingverhoging. 
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2. WONEN IN EEN DUURZAAM, GROEN EN VEILIG PAPENDRECHT 

Papendrecht is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Om dat in de toekomst te blijven, 

moet er veel gebeuren: we moeten méér woningen bouwen en zorgen dat de openbare 

ruimte klimaatbestendig wordt. En: alle huizen moeten verduurzaamd worden en uiteindelijk 

van het aardgas los. In 2030 moeten we al een heel eind zijn. Sommige mensen zijn al 

helemaal om, anderen wachten af of zien er als een berg tegenop. D66 wil dat inwoners echt 

geholpen worden om huizen betaalbaar te verduurzamen. 

 

D66 kiest voor woningen voor elke portemonnee in een groene omgeving 

 Papendrecht benut de weinige ruimte die er is, om huizen te bouwen in elke 

prijsklasse; aan alles is een tekort. Starterswoningen, het combineren van wonen en 

zorg en woonvormen voor kwetsbaren krijgen prioriteit. In het centrum wordt 

compacter en hoger gebouwd. We behouden het dorpse karakter bij het dijklint en in 

de wijken. 

 In Papendrecht wordt duurzaam, klimaat-adaptief en natuurinclusief gebouwd. 

 D66 wil in Papendrecht tijdelijke woningen toestaan op plekken waar geen 

permanente woningbouw mogelijk is, zolang de woningcrisis duurt. 

 Als sociale huurwoningen verdwijnen, moeten daarvoor minimaal evenveel nieuwe 

betaalbare woningen in de plaats komen. 

 D66 wil dat sociale woningen in het centrum, zoals aan de Markt, niet alleen voor 

senioren, maar voor alle leeftijden toegankelijk worden. Hiervoor wordt met 

Woonkracht10 overlegd. 

 We benutten de wettelijke mogelijkheden om te voorkomen dat grote beleggers in 

Papendrecht huizen opkopen. Nu veel steden een zelfbewoningsplicht invoeren, 

verplaatsen beleggers zich naar randgemeenten. 

D66 wil veel minder tegels en méér beplanting met een Actieplan Groene Gemeente 

 We starten een Actieplan Groene Gemeente. De gemeente is aanjager en start met 

het omtoveren van één enthousiaste buurt ‘van tegelparadijs naar groene oase’. We 

betrekken: bewoners, Woonkracht10, bedrijven, scholen, natuur- en 

milieuorganisaties, de stadsecoloog, ideeën van Guerrilla Gardeners en mensen van 

groenonderhoud. De gemeente vervangt alle onnodige openbare verharding door 

planten, plaatst groene parkeerplaatsen en bloemrijke boomspiegels. Inwoners 

worden gestimuleerd tuinen te vergroenen. 

 De mogelijkheid van een ‘straatabonnement onderhoudsvrij tuinieren’ wordt 

onderzocht. Zo maken we een groene (voor)tuin makkelijker, ook voor mensen die 

hun tuin niet zelf kunnen of willen onderhouden. 

 Scholen krijgen meer mogelijkheden voor moestuinen en fruitbomen op het 

schoolplein. 

 Er wordt niet in parken gebouwd. Parken behouden hun eigen identiteit en uitstraling. 

Van open en modern tot lommerrijk en dichtbegroeid. D66 wil dat het Vijverpark 

bloemrijker en ecologischer wordt, in samenspraak met omwonenden. 

 Duurzaam maaibeleid wordt verder uitgebreid. In de herfst laten we bladeren in groen 

langer liggen. Bij sloten en vijvers kiezen we vaker voor ‘softe oevers’ en de 

waterkwaliteit krijgt meer aandacht. Regionaal streven we samen naar groene 

oevers. Deze maatregelen zorgen voor bevordering van de biodiversiteit. 

 Natuurlijke nestplekken voor vogels en insecten verdwijnen steeds meer. Er komen 

nestkasten voor vogels en vleermuizen en meer insectenhotels. 

 Het Marktplein krijgt meer groen; er komt gevelgroen aan het gemeentehuis. 
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 De noordkant van de A15 wordt een natuur-recreatie gebied waar wandelaars en 

(cross)fietsers gebruik van kunnen maken. Het Alblasserbos moet worden uitgebreid; 

we streven in Papendrecht naar duizenden extra bomen. 

D66 kiest bij de energietransitie voor praktische hulp aan inwoners en bedrijven 

 De gemeente start een realistische communicatiecampagne over de energietransitie. 

Iedereen in Papendrecht hoort per adres wat de bedoeling is, wanneer welke wijk 

aan de beurt is om aardgasvrij te worden en of geothermie op die plek een alternatief 

is voor aardgas. We blijven open staan voor nieuwe technologieën zoals waterstof. 

 De gemeente gaat alle inwoners die dat wensen praktisch helpen met het simpel 

omschakelen naar een energiezuiniger huis. De gemeente werkt daarbij samen met 

Woonkracht10 en marktpartijen om dit per buurt aan te pakken. Energiecoaches 

helpen inwoners.  

 Huurders moeten meer mogelijkheden krijgen om mee te profiteren van 

energiebesparende maatregelen.  

 Bij de energietransitie worden inwoners betrokken om mee te denken en echt invloed 

te hebben op de keuzes en uitvoering. 

 Zonder geld van het Rijk of Europa lukt de energietransitie niet. Het kost eerst veel 

geld, voordat het wat oplevert. D66 Papendrecht gebruikt het politieke en bestuurlijke 

netwerk om te zorgen dat kennis en subsidies ook naar Papendrecht komen. 

 Alle publieke daken worden bedekt met zonnepanelen. 

D66 wil schonere lucht en veel meer elektrische laadpalen  

 D66 wil schonere lucht en geeft hier lokaal invulling aan. We dringen fijnstof terug 

door meer groen, we ontmoedigen houtstook, bij vervanging van gemeentelijke 

voertuigen kiezen we voor emissieloos. 

 D66 wil voorlichting en tips over goede luchtkwaliteit binnenshuis, zeker nu steeds 

meer huizen goed geïsoleerd zijn. 

 D66 kiest voor omgekeerd inzamelen van afval, waarbij ‘grijs’ afval naar 

ondergrondse containers moet worden gebracht. Hierdoor zal de hoeveelheid 

restafval enorm verminderen. Huishoudens krijgen drie containers: voor gft, papier en 

plastic, die aan huis worden geleegd.  

Dit is beter voor het milieu en inwoners betalen per jaar samen 250.000 euro minder, 

wat een besparing geeft op de belastingaanslag.  

 We benutten het nationale Klimaatfonds om lokale klimaatprojecten te bekostigen. 

 D66 wil in Papendrecht invoering van een ja/ja systeem voor ongeadresseerd 

reclamedrukwerk. Alleen adressen die kiezen voor ja/ja, krijgen folders en huis-aan-

huisbladen. Dit bespaart duizenden kilo’s papier. 

 D66 wil omschakelen naar ‘slimme lantaarnpalen’. In de eerste plaats met als doel, 

zeer veel extra laadpalen te realiseren door deze te combineren met lantaarnpalen. 

De slimme lantaarnpaal houdt ook rekening met nachtdiervriendelijk licht in de 

buitengebieden (batlamp), is dimbaar voor energiebesparing ’s nachts, en kan op 

relevante plekken gekoppeld worden aan meetapparatuur voor luchtkwaliteit. 

 Gemeentelijke infrastructuur (wegen, straten, lantaarnpalen, containers, 

ondergrondse leidingen enz.) moet uit gerecycled materiaal bestaan en 

klimaatneutraal zijn. 
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D66 kiest bij veiligheid voor weinig regels en goede handhaving 

Veiligheid is een basistaak van de gemeente en omvat: rampenbestrijding, de aanpak van 

(ondermijnende) criminaliteit, bestrijding van diefstallen en overlast, verkeersveiligheid en 

een veilig gevoel hebben op straat. 

D66 gaat uit van vertrouwen in elkaar. Tegelijkertijd zijn we niet naïef als het gaat om 

criminaliteit en geweld dat plaatsvindt, ook in Papendrecht. Dat moeten we bestrijden. 

Iedereen moet veilig openlijk zichzelf kunnen zijn in Papendrecht 

 D66 kiest bij veiligheid voor preventie en goede handhaving, in plaats van meer 

regels of meer toezicht met camera’s. Op privacy wordt altijd getoetst.  

 De preventiedagen van de politie worden weer ingevoerd en er komen tips op de 

gemeentesite. De app om klachten te melden wordt veel beter onder de aandacht 

gebracht. 

 Er is geen ruimte voor discriminatie. Iedereen kan veilig openlijk zichzelf zijn in 

Papendrecht. De individuele vrijheid van al onze inwoners wordt actief uitgedragen 

door de gemeente in woord, beeld en daad. Zo moet de regenboogvlag vaker 

gehesen kunnen worden dan slechts op coming-out dag. D66 kiest voor zichtbare 

steun en inclusie.  

 Achter de voordeur is voor veel mensen de onveiligste plek. Er komt structureel 

aandacht voor geweld in huishoudens. Mensen van alle leeftijden en achtergronden 

kunnen slachtoffer zijn. D66 wil niet dat de gemeente zich achter de voordeur met 

mensen bemoeit, maar wil wel een lokale overheid die actief het taboe van huiselijk 

geweld doorbreekt en drempels voor hulp verlaagt. 

De openbare ruimte is van iedereen, dus ook van jongeren 

 De openbare ruimte is van iedereen. Dat moet duidelijker worden gemaakt, zodat 

jongeren niet worden weggejaagd als ze ergens met elkaar staan te praten. In een 

groepje praten is geen overlast. Er moet meer inspraak komen en gebruikgemaakt 

worden van ideeën van jongeren over veiligheidsonderwerpen en hun wensen over 

het gebruik van de openbare ruimte. 

 Er komen op aanvraag meer vuurwerkvrije zones (zie voor invoering vuurwerkshow 

drierivierenpunt, hoofdstuk 5). Het verbod om vuurwerk af te steken op andere 

tijdstippen dan tijdens de jaarwisseling, wordt actief gehandhaafd. 

 We blijven (beter) bij met technologische ontwikkelingen om te zorgen voor 

privacybescherming, cyberveiligheid en dataveiligheid. D66 wil toetsing door een 

‘ethische hacker’, zo mogelijk samen met andere Drechtstedengemeenten. 

 Ondermijnende criminaliteit vraagt meer aandacht. Er komen in Papendrecht 

integrale bedrijvencontroles, dus als bijvoorbeeld een milieuvergunning wordt 

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

kennis van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). 
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3. GELIJKE KANSEN BEGINT MET GOED ONDERWIJS 

Papendrecht is een echte onderwijsgemeente. D66 wil dat zo houden en tegelijkertijd onze 

focus aanscherpen om dé topgemeente in beroepsgericht onderwijs te worden. 

De reden daarvoor is dat de Drechtsteden vele wereldwijd beroemde technische bedrijven 

heeft, waar veel nieuwe innovatieve banen bij gaan komen. Ook in de zorg is veel extra 

personeel nodig. 

Aan beroepsgericht geschoolde arbeidskrachten is een tekort, ook in onze regio. Als we 

zorgen dat we vraag en aanbod van werkgevers en werknemers hier goed bij elkaar 

brengen, ligt er een gouden toekomst voor ons allemaal. 

 

Natuurlijk houden we ook het brede onderwijsaanbod dat we nu al hebben in Papendrecht: 

spelend leren voor peuters, passend primair onderwijs voor elk kind en voortgezet onderwijs 

op alle niveaus. En ook: taalonderwijs aan jonge kinderen, inburgeraars en laaggeletterden 

en computercursussen voor ouderen. 

Vrijheid begint met goed onderwijs! 

 

D66 wil dat Papendrecht dé beroepsgerichte onderwijsgemeente in de regio wordt 

 We stimuleren intensieve samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs 

met bedrijven en instellingen op het gebied van techniek en zorg. De eerste jaren van 

mbo-techniekonderwijs moeten in Papendrecht worden aangeboden. Techniekroutes, 

waarbij basisschoolleerlingen (technische) bedrijven bezoeken krijgen meer aandacht. 

 Bij basis- en voortgezet onderwijs helpt de gemeente met invoering van de, in het 

regeerakkoord vermelde, ‘rijke schooldag’: langere schooldagen met aandacht voor 

sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. 

D66 kiest voor betaalbare vernieuwing van VO-schoolgebouwen, zodat er genoeg geld 

overblijft voor de bibliotheek, zorg, cultuur, sport en groen 

 D66 wil het beste voortgezet onderwijs; daar horen goede gebouwen bij. CSG De Lage 

Waard en het Willem de Zwijger College willen op hun eigen locatie blijven, in plaats van 

hun eerdere ambitie om samen te werken op één locatie. Allemaal nieuwe 

schoolgebouwen neerzetten is dus niet meer nodig. De gebouwen moeten wel verbeterd 

worden. Er worden twee mogelijkheden onderzocht: alles nieuw bouwen of groot 

onderhoud, waardoor de gebouwen weer 25 jaar goed zijn. Na onderzoek blijkt wat het 

beste is. D66 kiest dan voor de beste en meest betaalbare optie. 

 D66 zorgt ervoor dat de investering in nieuwe VO-schoolgebouwen verantwoord is, zodat 

er voldoende geld overblijft voor andere belangrijke voorzieningen als cultuur en sport, 

zorg en groenonderhoud. We willen de belastingen hiervoor niet verhogen. 

 Er moet meer geld naar bestrijding van laaggeletterdheid, zodat mensen makkelijker 

kunnen meedoen in de samenleving. De bibliotheek is de expert hierin en krijgt hier meer 

middelen voor. 

 De gemeente zorgt dat er snel meer plekken voor kinderopvang bij komen, nu de vraag 

zal stijgen door gratis kinderopvang. 

 Om kansengelijkheid te vergroten wordt voor gezinnen die dat financieel nodig hebben, 

geld vrijgemaakt voor uitzonderlijk talentvolle kinderen. Zij worden geholpen bij 

bijzondere kosten als: het aanschaffen van een instrument, inschrijfgeld voor 

toptoernooien of reiskosten. 

 Elk basisschoolkind in Papendrecht moet meer in aanraking komen met cultuur- en 

muziekonderwijs. Op scholen waar geen muziekles wordt gegeven, worden 

kennismakingslessen bij culturele instellingen gestimuleerd. 
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4. ECONOMISCH STERKE REGIO DOOR SAMENWERKING  

Vanuit Papendrecht en de Drechtsteden werken dagelijks duizenden mensen in 

gerenommeerde bedrijven die nationaal en internationaal leidend zijn. Onze regio is 

ijzersterk in de innovatieve maakindustrie, vooral in de maritieme- en luchtvaartsector. Onze 

regionale welvaart hangt voor een groot deel samen met de mogelijkheden van deze 

bedrijven om hun ambities te kunnen waarmaken. En daar is veel nieuw personeel voor 

nodig. D66 wil daarom meer samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de 

gemeenten in de regio. 

 

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen aan economische vooruitgang 

 

 Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen aan economische vooruitgang met 

de regionale Groeiagenda 2030: 25.000 extra woningen, 30.000 nieuwe banen, betere 

bereikbaarheid via weg, water en spoor en samen energieneutraal worden. 

Papendrechts economisch beleid wordt hierop afgestemd. Er komt één regionaal 

aanspreekpunt voor ondernemers namens alle wethouders economie. 

 De gemeente werkt met ondernemers en eigenaren samen om de aantrekkelijkheid en 

levensvatbaarheid van winkelcentra De Meent, Wilgendonk, Westpolder en Markt van 

Matena te verbeteren. 

 De vrijwillige zondagopenstelling van winkels wordt eindelijk geregeld; elke winkelier 

beslist hier zelf over. Een ruime meerderheid van Papendrechters is hier vóór. 

 Aan het Marktplein stimuleren we meer horeca. 

 We benutten ons landelijk D66-netwerk om vragen en wensen van ondernemers landelijk 

en provinciaal onder de aandacht te brengen. 

 De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goed werk voor onze Sociale 

Werkvoorziening Drechtwerk. Dit wordt samen met andere gemeenten in de 

Drechtsteden georganiseerd. 

Meer fietsen zorgt voor betere bereikbaarheid in de Drechtsteden 

 Files in en rond de Drechtsteden, worden voor een groot deel veroorzaakt door 

autogebruik binnen de regio. Meer goede (snel-)fietsverbindingen en uitbreiding van de 

Waterbus helpen om de files te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. 

 D66 wil een doorgaand vrij liggend fietspad langs de rivier. Ontbrekende stukken worden 

toegevoegd (zoals van het centrum richting Nieuwland Parc). Zo kan van het centrum 

van Papendrecht tot aan Kinderdijk via één pad worden doorgefietst. Waar mogelijk 

worden ook looppaden toegevoegd. 

 Voor werknemers in Papendrecht, die reizen met de trein, worden zo nodig extra 

veerdiensten ingezet van de Waterbus. De route van station Dordrecht tot de 

Waterbushalte moet makkelijker worden; hiervoor wordt overlegd met Dordrecht. 

 We starten met een experiment met watertaxi’s als uitbreiding van personenvervoer over 

water.  

 Voorlopig is een trein- of lightrailverbinding vanaf Papendrecht naar Rotterdam niet 

haalbaar (te weinig reizigers, te duur). We houden dit scherp in de gaten en kaarten het 

aan in elk relevant overlegorgaan.  
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5. GEZONDHEID EN WELZIJN WORDT VERBONDEN MET SPORT EN CULTUUR  

D66 vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Samen bewegen, gezelligheid en 

ontspanning zorgen ervoor dat mensen zich verbonden voelen met elkaar. Het bestrijdt 

eenzaamheid en houdt mensen fitter. En, het voorkomt onnodige zorg. 

Wie niet gezond is, wordt zoveel mogelijk geholpen, om zo vrij mogelijk te zijn. D66 zet zich 

in voor een gemeente waar elke Papendrechter op kan rekenen. We laten niemand vallen. 

Niet formulieren, maar mensen staan centraal. Het uitgangspunt is vertrouwen. 

D66 maakt preventie leidend bij zorg- en welzijnsbeleid 

 De zorgvraag neemt steeds verder toe, ook bij klachten die voorkomen kunnen worden. 

D66 wil gezondheid en welzijn beter verbinden met sport en cultuur. Onze inwoners 

weten vaak niet wat er mogelijk is in sport, ontspanning en cultuur. En verenigingen 

weten niet hoe zij nieuwe mensen moeten bereiken. De gemeente brengt hen en de 

talloze vrijwilligers samen, van jong tot oud. We breiden het Vitaliteitsakkoord uit. 

 Het ‘preventieve huisbezoek’ wordt een ‘informerend huisbezoek’, waarbij ouderen die dit 

wensen, thuis worden geïnformeerd over activiteiten en voorzieningen. Er volgt een 

evaluatie op gewenste en ongewenste effecten. 

 De gemeente faciliteert meer ruimte voor jongeren in bestaande gebouwen, zoals eerder 

de Chill-in. Jongeren worden betrokken bij te ontwikkelen activiteiten. 

 Jongeren in de jeugdzorg moeten meer zeggenschap krijgen. Zo worden zij beter 

voorbereid als zij met 18 jaar de jeugdzorg moeten verlaten. 

 Er zijn teveel kinderen met lichte klachten lang in jeugdzorg. Hierdoor dreigen kinderen 

met zwaardere problemen niet op tijd de juiste hulp te krijgen. D66 wil een heldere 

scheidslijn tussen wat wél en níet onder jeugdzorg valt: een definitie van jeugdzorg. 

Zaken die bijvoorbeeld bij onderwijs horen, moeten niet dubbelop gedaan worden. 

 Veel kinderen hebben jeugdhulp nodig door vechtscheidingen. D66 wil bij scheidingen in 

een vroeg stadium goede informatie en praktische hulp voor ouders en kinderen. Vooral 

ervaringsdeskundigen kunnen helpen. 

 D66 wil dat de gemeente dierenwelzijn meeneemt in relevant beleid, zoals groenbeleid, 

rampenplannen en vuurwerk(vrije) zones. Er is opvang voor dieren in nood. Bij spoed 

mag de dierenambulance over de busbaan. 

D66 wil betaalbare en inclusieve zorg 

 Beleid in het sociaal domein moet weer binnen budget van het Rijk worden uitgevoerd. 

Nu wordt elk jaar méér uitgegeven dan er binnenkomt, wat leidt tot bezuinigingen en 

belastingverhoging. Dat moet stoppen. D66 wil een ‘functionaris anti-verspilling’, die 

jaarrekeningen en contracten controleert op onnodige zorguitgaven. 

 Respect, zelfbeschikking en vrijheid van identiteit zijn uitgangspunten in de zorg, ook 

bijvoorbeeld bij mensen met dementie.  

 Met Roze Zorg wordt aandacht gevraagd voor lhbtiq+’ers in zorginstellingen. 

 Er komt een Lokale Agenda Toegankelijkheid. Met hulp van ervaringsdeskundigen met 

een beperking of chronische ziekte, wordt Papendrecht toegankelijker: buiten en binnen 

gebouwen, maar ook sociaal en digitaal. Er komen meer bankjes op wandelroutes en bij 

winkels en een invalidenparkeerplaats bij de ingang van het gemeentehuis. 

D66 kiest voor nieuwe kansen voor alle Papendrechters 

 Bij de Sociale Dienst Drechtsteden wordt volgens de laatste inzichten gewerkt om 

uitkeringsgerechtigden te helpen met omscholing of een baan. Via klanttevredenheids-

onderzoeken worden permanent verbeteringen doorgevoerd.  
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 D66 wil speciale aandacht voor het doorbreken van generatie-overstijgende armoede. 

We bieden hulp aan langdurig werklozen om de financiële, mentale en lichamelijke 

gezondheid te verbeteren. Er moet meer worden samengewerkt met de Voedselbank; zij 

kennen mensen, snappen het stigma en kunnen mensen goed doorverwijzen. 

 We staan experimenten toe in de bijstand, zoals tijdelijk bijverdienen of proef-

samenwonen, zonder direct op de uitkering te korten. 

 Schuldenproblematiek wordt eerder aangepakt. Bescherming van privacy wordt integraal 

meegenomen. Er komt meer bekendheid met gratis budgetcursussen en 

schuldhulpmaatjes. 

 Regels zijn er voor mensen, niet andersom. Er komt meer ruimte om te zorgen dat 

mensen niet vastlopen in alle regels. 

D66 wil sport en beweging makkelijk maken voor iedereen 

 De gemeente stimuleert buiten spelen en ‘gewoon bewegen’ door het anders inrichten 

van de openbare ruimte. Bij nieuwbouw of herinrichting van straten komt extra aandacht 

voor gebruik en beleving. 

 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. Hiervoor is subsidie. 

 De gemeente stimuleert een positief inclusief sportklimaat, waar diversiteit en veiligheid 

de norm zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie worden voorkomen. 

De gemeente bespreekt dit met sportverenigingen, zodat samen gezorgd wordt voor 

goede (preventieve) maatregelen, vroegsignalering en, zo nodig, een adequate aanpak. 

 Alle verenigingen worden rookvrij. 

D66 wil dat kunst en cultuur bereikbaar is voor elke Papendrechter 

Als er bezuinigd moet worden, wordt vaak direct gekeken naar kunst en cultuur. D66 vindt 

dat dit moet stoppen en wil behoud van: theater De Willem, kunst in de openbare ruimte, 

culturele verenigingen, cultuuronderwijs aan kinderen, goede architectuur, de bibliotheek en 

ons culturele erfgoed. 

 Alle culturele instellingen werken samen en zorgen voor een breed en rijk cultuuraanbod, 

waarbij gebouwen (en kosten) worden gedeeld. Cultuur vindt aansluiting bij het 

Vitaliteitsakkoord: net als sport, is cultuur essentieel voor het welzijn van mensen. 

 De bibliotheek in Papendrecht blijft behouden, ofwel in het gemeentehuis, ofwel samen 

met het theater. Bij een besluit over verbouwing of nieuwbouw van het Willem de Zwijger 

College, komt het theater los te staan van de school en onderzoeken we de mogelijkheid 

van aanvulling tot een cultuurcentrum aan het Vondelpark met horeca. 

 Het Beeldenpark Drechtoevers aan de rivier in Papendrecht blijft behouden.  

 Het Kunstmenu voor basisonderwijs zorgt dat elk kind in Papendrecht in aanraking komt 

met kunst en cultuur. De bezuiniging wordt teruggedraaid. 

 Papendrecht is een dijkdorp, met steeds meer stedelijke bebouwing. D66 wil behoud van 

wat karakteristiek is, zoals het historisch dijklint. We vertellen de geschiedenis van 

Papendrecht in de openbare ruimte op relevante plekken met informatieborden. 

D66 wil een oud- en nieuw vuurwerkshow op het drierivierenpunt 

 D66 wil een oud- en nieuw vuurwerkshow op het drierivierenpunt met Dordrecht en 

Zwijndrecht. Het is veiliger voor mens en dier dan zelf afsteken. Het wordt een 

evenement met muziek, foodtrucks enz. in samenwerking met horeca, politie en 

brandweer. Zelf afsteken wordt niet verboden; er komen wel meer vuurwerkvrije zones. 
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6. EEN MODERNE BESTUURSCULTUUR EN FINANCIËN OP ORDE 

De laatste jaren horen we in het landelijke nieuws veel over een nieuwe bestuurscultuur en 

macht en tegenmacht. Ook in Papendrecht is dat hard nodig. De gemeenteraad is in onze 

democratie de vertegenwoordiger van het volk en de baas in de gemeente. Als kritische 

raadsfractie bestrijdt D66 consequent de trend om steeds meer in achterkamertjes en via 

procedurevergaderingen te regelen.  

D66 kiest ervoor dat elk debat en alle besluitvorming in de openbaarheid plaatsvindt, dat we 

een toegankelijk bestuur hebben en betere vormen van participatie.  

Een goed gemeentebestuur zorgt daarnaast voor een solide financieel beleid. 

 

D66 kiest voor solide financieel langetermijnbeleid en werken binnen rijksbudgetten 

  

 We zorgen voor sluitende begrotingen en een verstandig financieel langetermijnbeleid. 

We werken binnen rijksbudgetten, omdat anders moet worden bezuinigd op onze 

voorzieningen en belastingen moeten worden verhoogd. Daarnaast introduceren we zero 

based budgetting (financieringskeuzes op basis van wat je in de toekomst wilt bereiken, 

in plaats van voortborduren op het verleden). 

 D66 wil geen belastingverhoging. 

 Er is een onafhankelijke Rekenkamercommissie en de gemeenteraad krijgt de 

mogelijkheid om een accountant in te huren voor financieel advies. 

 Contact van inwoners met de gemeente moet makkelijker en persoonlijker worden. Alle 

brieven staan in begrijpelijke taal en vermelden een doorkiestelefoonnummer. 

Ambtenaren gaan vaker naar mensen toe als er een probleem is. De mogelijkheid van 

digitale afwikkeling van gemeentezaken wordt uitgebreid. 

 D66 wil een eerlijker verdeling van lasten tussen één- en meerpersoonshuishoudens. 

 Vertrouwen hebben in mensen, betekent: regels schrappen. Voor elke regel die erbij 

komt, moeten er twee weg. Geen enkel systeem is perfect; fouten maken mag. 

 We zorgen voor verbinding tussen gemeente en scholen om democratie en politiek 

dichter bij kinderen te brengen. Er komt een jeugdraad- en of jongerenburgemeester. 

 Als een onderzoek naar een onderwerp duurder gaat uitvallen dan een proef met de 

uitvoering, kiezen we voor de proef. Een voorbeeld hiervan is een vuurwerkshow op het 

drierivierenpunt. Daar was het onderzoek duurder dan de show zou zijn geweest. 

 

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. 

 Participatie wordt makkelijker voor wie wil en kan meepraten over beleid. De gemeente is 

vooraf eerlijk over de invloed die inwoners wél en niet hebben. Alle leeftijden en groepen 

worden uitgenodigd om mee te praten. Bij grote projecten, zoals de energietransitie, 

komen per wijk participatiegroepen van inwoners met echte invloed. 

 Alle gemeente-uitingen worden getoetst op stereotyperingen van bevolkingsgroepen. Bij 

inclusie hoort dat in beeld en taal iedereen zichtbaar is.  

 De website en de gemeente app moeten verbeterd worden met inbreng van jongeren en 

senioren. 
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KANDIDATENLIJST 

1. Trijntje van Es 

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

communicatieadviseur in het bedrijfsleven, freelance tekstschrijver, lid van de 

Rekenkamercommissie en regionaal fractievoorzitter Drechtraad. Studeerde Politicologie 

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

2. Niels van Heteren 

Samenwonend met vriendin en twee katten. Ondernemer (Mitra Drankenspeciaalzaak & 

Proeflokaal De Nieuwe Bourgondiër). Studeerde Geschiedenis (Rijksuniversiteit Leiden) en 

Bedrijfskunde (Avans Hogeschool). Bestuurslid D66 Alblasserwaard en duoraadslid 

commissies ABZ, Ruimte en Omgevingswet. Vrijwilliger bij Buddies HandicapNL en VV 

Papendrecht.  

3. Daan Snaathorst 

Gehuwd en vader van drie, grootvader van vijf (bijna zes). Half gepensioneerd. Adviseur en 

interim-manager op het gebied van Logistiek en Transport. Vrijwilliger bij Sterk Papendrecht. 

Al lang lid van D66, sinds een jaar actief als lid van het fractieberaad in Papendrecht. 

Opleiding hbo Haven, Transport en Logistiek. 

4. Iza Stoop 

Thuiswonend. Student Pabo aan de Hogeschool Rotterdam, afgestudeerd Leisure and 

Hospitality Management aan de Rooi Pannen Breda. Wil zich vooral inzetten voor de 

jongeren in Papendrecht. 

5. Yorick Hardenbol-Kroek 

Getrouwd, één (pleeg)zoon. Al enkele jaren op de achtergrond actief binnen de D66-fractie. 

Vanaf 1 februari 2022 werkzaam als fiscalist bij de Belastingdienst, directie grote 

ondernemingen, daarvoor werkzaam als belastingadviseur. Studeerde Belastingrecht aan de 

Erasmus Universiteit. Daarnaast actief als vrijwilliger bij Scouting van Brederode. 

6. Stefan Suijker  

Single, afgelopen twaalf jaar D66-commissielid Samenleving en Platform Maatschappelijke 

Verkenning. Werkzaam bij duurzaamheidsadviseur Borgch. Vrijwilliger bij RTV Papendrecht 

en S.V. de Zonnebloem. 

7. Winanda Hardenbol-Kroek 

Getrouwd, één (pleeg)zoon. Werkzaam als ruimtelijk strateeg bij gemeente Molenlanden. 

Studeerde Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Universiteit Utrecht. Bestuurslid en 

vrijwilliger bij Scouting van Brederode en vrijwilliger bij stichting Thamsanqa.nl. 
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8. Govert Rietveld 

Gehuwd, twee kinderen. Werkte als brigadier bij de gemeentepolitie Rotterdam en 

Regiopolitie Rotterdam Rijnmond. Thans gepensioneerd. Volgde de mulo en havo en deed 

mbo-opleiding bij de politie. Is als vrijwilliger taalmaatje voor inburgeraars. 

9. Jacob van der Linden 

Gehuwd, twee kinderen. Gedurende zes jaar D66-commissielid ABZ en Ruimte. Studeerde 

aan de TU Delft Scheikundige Technologie incl. onderwijsbevoegdheden. Was 

rector/voorzitter CD van het Willem de Zwijger College (thans gepensioneerd), assessor HU 

afd. Educatie, lid Raden van Toezicht (in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs). 

10. Rens van Hal 

Gehuwd, twee volwassen kinderen. Partner bij HWRK, senior adviseur huisvesting en 

vastgoed. Volgde MTS, Academie voor Beeldende Kunsten en post-hbo Vastgoed 

Management. Afgelopen twee perioden raadslid geweest voor D66. Nu betrokken lid van de 

afdeling Papendrecht. 

11. Joke Reuwer-Verheij 

Getrouwd, in het trotse bezit van twee getrouwde kinderen en drie kleinkinderen. Voormalig 

wethouder Papendrecht, portefeuille gezondheid, duurzaamheid, jeugd, onderwijs, WMO. Nu 

voorzitter RvT OPOPS (openbaar primair onderwijs Papendrecht en Sliedrecht). Lid RvT 

Zeeuwse Gronden (psychiatrie thuis in de samenleving). Opl.: hbo-maatschappelijk werk. 

 

 


