
 

 
 
 
 
Papendrecht is een prettige gemeente om in te wonen. Het kent geen grote problemen, heeft 
veel groen en kent een hoog voorzieningenniveau. Oppervlakkig gezien kan Papendrecht op 
de ingeslagen weg doorgaan. Maar schijn bedriegt. 
 
De komende jaren zullen de onafwendbare bezuinigingen vanuit Den Haag ons voor grote 
uitdagingen stellen. Daarnaast staat Papendrecht ook in een ander opzicht aan de 
vooravond van een grote verandering. In de afgelopen 50 jaar is onze gemeente gegroeid 
van 10.000 naar meer dan 30.000 inwoners. Aan die groei komt nu een einde, omdat 
Papendrecht is volgebouwd en de gemeentegrens aan alle kanten is bereikt.  
 
Waar een park verdwijnt ten gunste van bebouwing, komt nooit meer een park. Waar kleine 
stroken groen worden volgebouwd, verandert de sfeer en het karakter van de omgeving voor 
goed. In die zin kiezen we nu hoe Papendrecht eruit ziet in 2020 en in de decennia daarna.  
Er valt dus echt wat te kiezen! 
 
D66 vindt dat Papendrecht moet veranderen van een groeigemeente naar een 
beheersgemeente. D66 wil de noodzakelijke omschakeling maken van denken in termen van 
kwantiteit, naar kiezen voor kwaliteit, op elk mogelijk gebied.  
 
 
De visie van D66 op de toekomst van Papendrecht leidt tot de volgende concrete 
maatregelen:  
 

•  Papendrecht schakelt om van een groeigemeente- naar een beheersgemeente en 
blijft zelfstandig (werkt wel samen met andere Drechtsteden, maar gaat niet op in een 
grote ‘Drechtstad’); 
 

•  Het openbaar groen, zoals parken en sportpark Slobbengors blijven bestaan, worden 
goed onderhouden en waar nodig verbeterd;  
 

•  Het huidige woningbestand moet kwalitatief worden verbeterd. Er wordt nieuwbouw 
gepleegd, waar oudbouw verdwijnt. Hierbij wordt rekening gehouden met 
betaalbaarheid van de woningen, zodat oorspronkelijke bewoners in hun wijk kunnen 
terugkeren; 
 

•  De gemeente neemt het initiatief voor het maken van bestemmingsplannen en houdt 
de regie bij de invulling daarvan; 
 

•  We kiezen voor een klein, servicegericht en goed gekwalificeerd 
ambtenarenapparaat, dat de kwaliteiten en kennis in huis heeft, die nodig is voor de 
omschakeling naar een beheersgemeente. 

 
•  Er komt zacht water in Papendrecht binnen 3 jaar; 

 



•  Sporthallen worden blijvend goed onderhouden en voldoen daar waar mogelijk aan 
NOC/NSF-voorwaarden; 
 

•  Er komen veilige loop- en fietsroutes van en naar school voor alle kinderen; 
 

•  Om de gezondheid van jong en oud te bevorderen wordt deelname aan alle (denk-) 
sporten gestimuleerd; 
 

•  We kiezen voor goede, doelmatige en betaalbare kinderopvang en een breed 
Centrum voor Jeugd en Gezin; 
 

•  Er wordt gezorgd voor veilig busvervoer ’s avonds en ’s nachts in het weekend voor 
jongeren naar uitgaanscentra in de regio; 
 

•  Er komt meer ruimte voor buurtinitiatieven, zoals straatfeesten, om sociale 
samenhang te bevorderen; 
 

•  We willen een driemaandelijkse rapportage door de wethouder aan de gemeenteraad 
met actuele cijfers over problemen in wijken en hulp aan huishoudens. De raad kan 
zo snel bijsturen bij problemen die direct actie behoeven om erger te voorkomen; 
 

•  Er komt een onderzoek naar “gezond" groen, om te bepalen of en zo ja, waar in 
Papendrecht er met de aanplant van bepaalde soorten bomen (en het kappen van 
andere soorten) een verbetering kan komen van de luchtkwaliteit. Dit om bijvoorbeeld 
hooikoortsklachten te verminderen.  
 
 
Het uitgebreide verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden als pdf. 


