
 
 
 

Wat hebben wij gedaan en wat hebben wij voor u bereikt?  
Ga voor een volledig overzicht naar https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/nieuws/blog-
onafhankelijk-papendrecht/ 
 
Korte terugblik op de periode 2014-2018 
De afgelopen vier jaar hebben we ons met hart en ziel ingezet voor uw belangen. 
 
03 maart 2014 Onafhankelijk Papendrecht pleit tegen het afschuiven met volledige 

delegatie van bevoegdheden van de WMO naar de regio. 
  
12 maart 2014 Onafhankelijk Papendrecht belooft tijdens de campagne zich in te 

spannen voor een sterk en zelfstandig Papendrecht. 
  
21 maart 2014 Onafhankelijk Papendrecht is qua grootte de tweede stijger bij de 

verkiezingen. 
  
28 maart 2014 Onafhankelijk Papendrecht schrijft een bief aan het Openbaar 

Ministerie om Rijkswaterstaat op de hoogte te stellen van lozingen 
door Nedstaal op rivier de Noord. 

  
31 maart 2014 Onafhankelijk Papendrecht verzoekt om een ingelaste vergadering 

van de Gemeenteraad en stelt de ICT-fraude bij het Service 
Centrum Drechtsteden aan de kaak. 

  
01 april 2014 Politiek verbijsterd over ict-fraude Drechtsteden. 
  
04 april 2014 Onafhankelijk Papendrecht haalt naar boven dat het bestuur van de 

Drechtsteden de Ict-fraude bewust geheim hield. 
  
09 april 2014 Onafhankelijk Papendrecht bepleit een rotonde1 op de 

Burgemeester Keizerweg bij de kruising met de Jan Steenlaan. 

Onafhankelijk Papendrecht heeft in mei 2016 tevens een rotonde2 
bepleit op de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan.  
De Fietsersbond Papendrecht sloot zich aan bij de wens van 
Onafhankelijk Papendrecht. 

  
06 mei 2014 Onafhankelijk Papendrecht stelt in de Drechtraad vragen over de 

toename van het aantal meldingen van discriminatie. 

                                                           
1
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2014/04/09/op-bepleit-rotonde-op-bk-weg-bij-kruising-

jan-steenlaan/ 
2
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2016/05/24/aandacht-voor-onveilig-kruispunt-

edelweisslaan-vrijheer-van-eslaan/ 



 
 
  
28 juni 2014 Onafhankelijk Papendrecht toont aan dat fusie van gemeenten 

Drechtsteden tot Één Drechtstad geen geld oplevert. 
  
01 juli 2014 Onafhankelijk Papendrecht pleit voor versterking van de griffie en 

het dualisme. 
  
29 augustus 2014 

Onafhankelijk Papendrecht roept Nedstaal met klem op om met de 
proef van het versmelten van asbesthoudend schroot niet van start 
te gaan. 

 
  
22 september 2014 Onafhankelijk Papendrecht pleit voor een Huis van de Democratie. 
  
08 oktober 2014 Onafhankelijk Papendrecht krijgt toezegging dat privacy cliënten 

WMO/ Sociaal domein goed zal worden geregeld met een privacy-
protocol. 

  
22 oktober 2014 Onafhankelijk Papendrecht is de verbindende schakel bij de 

uitkomst van de discussie die leidt tot de invoering van Twee 
koopzondagen per maand. 

  
30 oktober 2014 Onafhankelijk Papendrecht krijgt samen met Tegenwind 

Alblasserdam voor elkaar dat er geen windmolens bij Nedstaal en 
op het terrein van Nieuwland Parc worden geplaatst. 

  
04 november 2014 Onafhankelijk Papendrecht verzorgt een uitgebreide presentatie 

over Nedstaal in de Drechtraad. 
  
11 november 2014 De niet aflatende inzet van het Comité Asbest Nedstaal Nee! en 

Onafhankelijk Papendrecht heeft uiteindelijk zijn vruchten 
afgeworpen. Onafhankelijk Papendrecht werd op deze dag door de 
Andus Groep geïnformeerd dat zij had besloten om geen 
asbesthoudend schroot in het productieproces bij Nedstaal te gaan 
verwerken. Het zou niet passen bij haar filosofie en het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenbeleid van de groep.  

  
  



 
 
  
15 november 2014  

Onafhankelijk Papendrecht succesvol bij bizarre ontknoping in strijd 
tegen asbestverwerking. De proeven met het verwerken van 
asbesthoudend schroot bij de staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam 
zijn definitief van de baan. Dit laat de directie van Nedstaal weten 
in een brief. In de Argos-uitzending van 17 mei 2014 spraken 
buurtbewoners en deskundigen hun zorgen uit over het plan 
proeven te gaan doen met het verbranden van asbest. 
 

 
Nedstaal werd op 17 oktober failliet verklaard en maakte op 23 oktober een doorstart. De staalfabriek 
werd overgenomen door de Andus Groep, een industrieel conglomeraat uit Vianen. Bij de overname is 
afscheid genomen van het oude directieteam van Nedstaal. In de brief van 11 november geeft de nieuwe 
directie van Nedstaal uitleg over het besluit om niet door te gaan met de proeven. “Hoewel Nedstaal alle 
benodigde kennis in huis heeft en alle bevoegde instanties hun goedkeuring hebben verleend, heeft 
Andus Groep besloten geen asbesthoudend schroot te gaan gebruiken in het productieproces. Het past 
niet binnen de filosofie en het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid van de groep.” 
In de uitzending van mei zei toenmalig directeur Wijma nog dat het verbranden van asbest in de 
staalfabriek “niet gevaarlijk” is. Asbest is een groot probleem. Het wordt onder de grond gestopt, omdat 
niemand er raad mee weet. Een mogelijke oplossing is het verbranden van asbest bij hoge temperatuur. 
De Alblasserdamse fabriek Nedstaal, in het Rijnmondgebied, kreeg in april 2014 toestemming om 
schrootresten met asbest te verbranden. Omwonenden, en drie burgemeesters, maakten zich ernstig 
zorgen over asbestdeeltjes die in de lucht zouden komen. De Argos-uitzending in mei 20143 liet horen hoe 
gevaarlijk het versmelten van asbest is en wat de risico’s van de proeven zijn. Nu zijn de proeven dus van 
de baan. 
  
27 november 2014 Onafhankelijk Papendrecht dringt aan op een extra Raadsvergadering 

over het vergunningenbeleid bij de overlastgevende bouwstoffenhandel 
‘De Rivierendriesprong’. 

  
23 december 2014 Onafhankelijk Papendrecht is tegen de komst ven een puinbreker  bij ‘De 

Rivierendriesprong’ wegens te verwachten geluids- en stofoverlast. 
Milieudefensie volgt. 

  
30 december 2014 Onafhankelijk Papendrecht pleit voor het afsteken van vuurwerk door de 

gemeente. 
  
07 januari 2015 Onafhankelijk Papendrecht houdt een presentatie in de commissie 

Ruimte over de overlastgevende problemen bij ‘De Rivierendriesprong’. 
  
12 januari 2015 Onafhankelijk Papendrecht biedt een helpende hand voor het Rode 

Kruis. 

                                                           
3
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/asbest-en-zeer-zorgwekkende-stoffen/argos/ 



 
 
  
14 januari 2015 Onafhankelijk Papendrecht gedenkt de slachtoffers van de 

terreuraanslagen in Parijs (‘Je suis Charlie’). 
  
03 februari 2015 Onafhankelijk Papendrecht had zich ervoor ingespannen het Nederlands 

Kamerkoor naar Dordrecht (Energiehuis) te halen toen het koor op zoek 
was naar een andere vestigingsplaats. Helaast ging Utrecht er met de 
buit vandoor en liet Dordrecht deze kans om zichzelf internationaal op 
het gebied van cultuur op de kaart te zetten: een gemiste kans. 

  
04 februari 2015 Onafhankelijk Papendrecht zorgt ervoor dat er een bewonersavond op 

het gemeentehuis wordt georganiseerd over ‘De Rivierendriesprong’. Dit 
leidt tot na-ijver bij het CDA van wethouder Koppenol. 

  
20 februari 2015 Onafhankelijk Papendrecht stelt vragen aan het College over de slechte 

manier waarop RTV Papendrecht wordt behandeld. 
  
25 februari 2015 Onafhankelijk Papendrecht wil dat de gemeente haar wettelijke taken bij 

het voortbestaan van RTV Papendrecht nakomt. 
  
02 maart 2015 Onafhankelijk Papendrecht komt op voor RTV Papendrecht en de 

vrijwilligers die de omroep draaiende houden. 
  
13 maart 2015 RTV Papendrecht moe(s)t in de lucht blijven. In oktober 2010 begon een 

groep enthousiaste radiomakers met de bouw en inrichting van een 
gloednieuwe lokale publieke omroep. In het pand aan de Schoorweg 
verrees een complete radiostudio, een geavanceerde ICT infrastructuur 
en werd het fundament voor een professionele TV studio gelegd. Op 18 
juni 2011 werd RTV Papendrecht officieel geopend. Onafhankelijk 
Papendrecht is trots op RTV Papendrecht. 
 

wijlen Chris Wijmans voorzitter 
RTVP 

  
27 maart 2015 Onafhankelijk Papendrecht vraagt om onderzoek naar 

gemeenschappelijke regelingen; bij de Dienst Gezondheid en Jeugd zijn 
financiële tekorten ontstaan. 

  



 
 
  
23 april 2015 Onafhankelijk Papendrecht stelt vragen aan het College van b. en w. over 

de leefbaarheid aan de Randwijk. 

 

Op 30 september 2016 heeft de rechter een uitspraak gedaan. Na 
bestudering van deze uitspraak hebben wij kunnen lezen dat aan eiseres 
(Rivierendriesprong) een tegemoetkoming in planschade op basis van 
artikel 6.1 van de Wro is toegekend van € 1.145.000, te vermeerderen 
met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, 
de griffierechten en een veroordeling in de proceskosten. De kosten die de 
gemeente in dit dossier heeft moeten maken lopen verder op. Vanaf 
2013-2015 belopen deze kosten € 664.942,17 exclusief PM-posten. De 
schade in dit dossier beloopt tot op heden een bedrag van € 1.762.626,69 
exclusief PM-posten en met verrekening van de verbeurde 
dwangsommen uit 2015. Als wij een inschatting moeten maken van de 
lopende advocaatkosten, kosten van externen en ambtelijke inzet voor dit 
jaar, dan naderen we voor de periode 2013-2016 een (sub-)totaal van € 2 
miljoen. 
  

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft de afgelopen vier jaar naar voren 
gebracht dat de gemeente beter kan gaan praten om uitplaatsing van de 
Rivierendriesprong te realiseren, zodat er een win-win situatie kan 
ontstaan. Voor zowel het bedrijf, de gemeente en niet in de laatste plaats 
de omwonenden die enorm veel overlast ervaren van het bedrijf. 

Foto’s: Pieter van den Berg 
  
23 mei 2015 Onafhankelijk Papendrecht houdt een pleidooi voor een maximum 

snelheid op de ringwegen rondom Papendrecht van 80 km per uur om 
(ultra-) fijnstof emissies die schadelijk zijn voor de volksgezondheid terug 
te dringen. 

  
30 mei 2015 Onafhankelijk Papendrecht brengt een werkbezoek aan de Egelopvang 

Zuid-Holland Zuid. 
  
09 juni 2015 Onafhankelijk Papendrecht dient een motie minimabeleid in bij de 

Drechtraad (strekking meer steun voor minima). 
  
21 juni 2015 Onafhankelijk Papendrecht had eerder al gewaarschuwd dat externe 

commissievoorzitters volgens de wet niet waren toegestaan. Maar de 
coalitiepartijen wilden niet luisteren. Totdat de Minister van 
Binnenlandse Zaken hen op de vingers tikte. Het externe 
commissievoorzitterschap werd kort hierna afgeschaft. 

  



 
 
01 juli 2015 Onafhankelijk Papendrecht stelt de losse planken die rammelen als een 

wasbord bij de Papendrechtse brug (N3) over de Merwede aan de orde. 
  
11 juli 2015 Onafhankelijk Papendrecht laakt de andere partijen die geen geld voor 

de minima over hebben. 

 
 Onafhankelijk Papendrecht had er in een motie voor gepleit om € 

400.000 dat de Sociale Dienst Drechtsteden overhield aan te wenden 
voor ondersteuning van minima via de voedselbank, de gemeente en de 
kerken. 

  
21 juli 2015 Onafhankelijk Papendrecht wint interne strijd over samenstelling van het 

Presidium onder het motto ‘Argument wint het van getal’. 
  
22 juli 2015 Onafhankelijk Papendrecht als oppositiepartij benoemd in het Presidium. 
  
12 september 2015 Onafhankelijk Papendrecht legt diverse werkbezoeken af tijdens Open 

Monumentendag en Nationale Orgeldag die wordt georganiseerd in 
verschillende Papendrechtse kerken. 

  
23 september 2015 Onafhankelijk Papendrecht haalt een verkiezingsbelofte binnen: 

bestuurders in de regio stellen ‘Géén Drechtstad, wél samenwerken’. 
  
30 november 2015 Onafhankelijk Papendrecht spreekt zich uit tegen de komst van 

windmolens in de Merwedezone. 
  
08 oktober 2015 Onafhankelijk Papendrecht verneemt van de burgemeester van 

Dordrecht dat hij ook van mening is dat de energie beter gericht kan 
worden op de creatie van werkgelegenheid en andere zaken die écht van 
belang zijn dan op de vorming van één Drechtstad. 

  
08 oktober 2015 Onafhankelijk Papendrecht zet daadkrachtig in op huisvesting van extra 

statushouders nadat uitgebreid en intensief contact met de 
maatschappelijke partners in Papendrecht had plaatsgevonden, waarbij 
de diverse mogelijkheden van opvang in Papendrecht werden 
onderzocht. 



 
 
  
12 oktober 2015 Onafhankelijk Papendrecht verwelkomt de voorgestelde verbeteringen 

ten behoeve van de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht. 

  
16 november 2015 Onafhankelijk Papendrecht herdenkt oud burgemeester Ronald Bandell 

die is overleden. 
  
18 november 2015 Onafhankelijk Papendrecht haakt aan bij een burgerinitiatief voor meer 

lokale democratie en het tegengaan van partijpolitieke benoemingen.  

 
  
01 december 2015 Onafhankelijk Papendrecht krijgt als initiatiefnemer met een motie in de 

Drechtraad voor elkaar dat 332 opgelegde boetes in het kader van de 
fraudewet worden herzien. Het bleek dat inwoners die niets te verwijten 
viel ten onrechte zware boetes opgelegd kregen. 

  
11 januari 2016 Onafhankelijk Papendrecht vindt Veteranen beleid van belang en spreekt 

zich conform uit. 
  
14 januari 2016 Onafhankelijk Papendrecht verklaart zich een tegenstander van de 

verzelfstandiging in een Holdingstructuur met besloten vennootschappen 
van het Theater en het Sportcentrum en onderbouwt dit met een 
rapport. 

  
22 januari 2016 Onafhankelijk Papendrecht komt een paar maal in de commissie Ruimte 

op voor het voorzichtiger maaien van de watergangen. Gebleken is dat 
de beschermde Zwanenbloem weggemaaid wordt en dat is niet de 
bedoeling. 

  



 
 
  
06 februari 2016 Onafhankelijk Papendrecht stelt als een van de eerste fracties vragen aan 

het regionaal bestuur en aan het College over de (negatieve) 
gezondheidseffecten voor de inwoners naar aanleiding van de vondst van 
PFOA (= Perfluoroctaanzuur). 

 

Onafhankelijk Papendrecht bepleit een onafhankelijke 
onderzoekscommissie en wil weten wat er met de kennis over PFOA is 
gedaan, wat er wordt gedaan met het afval, hoe de metingen worden 
gedaan, wat de impact is op de Drechtsteden en Nederland (in het 
bijzonder de Provincie Zuid-Holland), wat de effecten kunnen zijn op de 
fysieke veiligheid en de gezondheid van de inwoners, en of de overheid 
zal overgaan tot medisch onderzoek. 

  
17 februari 2016 Onafhankelijk Papendrecht brengt kritiek uit op de onverschillige houding 

van de overheid en herhaalt de noodzaak van reductie van fijnstof 
emissies, die bereikt kunnen worden door maximaal 80 km per uur op de 
snelwegen rondom Papendrecht toe te staan. 

  
03 maart 2016 Onafhankelijk Papendrecht herhaalt een oproep om de uitroeiing van de 

Zwanenbloem, aan het begin van het maaiseizoen, te staken. 
  
04 maart 2016 Onafhankelijk Papendrecht stelt de discriminatie van lokale en 

onafhankelijke politieke partijen door de overheid aan de kaak. 
  
08 maart 2016 Onafhankelijk Papendrecht organiseert een werkbezoek aan Woerden en 

Monster in verband met de verzelfstandigingsplannen van het 
Sportcentrum. Theater en Sportcentrum kunnen goed in gemeentelijk 
beheer blijven, eventueel verzelfstandigd in de vorm van een stichting. 
Een winststreven zoals bij een besloten vennootschap is niet nodig. Het 
gaat immers om publieke nutsfuncties. 

  
14 maart 2016 Onafhankelijk Papendrecht stemt tegen de invoering van de 

precariobelasting, die werd voorgesteld door voormalig wethouder 
Korteland (VVD). 

  
04 april 2016 Onafhankelijk Papendrecht verwelkomt de proef met het filteren van 

geneesmiddelen uit het rioolwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Papendrecht. 

  
05 april 2016 Onafhankelijk Papendrecht voert actie voor een beter milieubeleid en 

werkt daarbij onder andere samen met het Actiecomité Alblasserdam 
Schoner, Stiller, Stofvrijer! Op deze dag vindt een inloopavond plaats. 



 
 
  
13 april 2016 Onafhankelijk Papendrecht stelt de extreme stijging van het aantal 

cliënten bij de voedselbank aan de kaak. 
  
22 april 2016 

Onafhankelijk Papendrecht brengt naar voren dat de pannen bij Nedstaal 
niet altijd goed sluiten waardoor (teerhoudende) dampen vrijkomen in 
het milieu. Onafhankelijk Papendrecht gaat hierover met de diretie van 
Nedstaal in gesprek. Deze belooft beterschap. 

 
  
12 mei 2016 Onafhankelijk Papendrecht dient een motie in om een einde te maken 

aan de hoogte van de salariëring van de topfunctionaris van HVC. Dit is 
een overheidsbedrijf dat zich aan de regels van de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) dient te houden. 

  
20 mei 2016 Onafhankelijk Papendrecht bemerkt dat het College de beantwoording 

van vragen is gestaakt en roept het College op hierin verandering te 
brengen. Dat wordt uiteindelijk opgevolgd. 

  
24 mei 2016 Onafhankelijk Papendrecht houdt een vurig pleidooi voor een rotonde op 

de kruising Edelweisslaan-Vrijheer van Eslaan. De achterliggende 
gedachte is dit drukke kruispunt veiliger te maken voor fietsers en 
kinderen. De Fietsersbond is het met Onafhankelijk Papendrecht eens. 
Geen der overige partijen steunde overigens dit idee van Onafhankelijk 
Papendrecht. 

  
16 juni 2016 Onafhankelijk Papendrecht stemt in met scherpere voorwaarden om de 

bouw van woningen aan de Aalscholver mogelijk te maken en behoedt de 
gemeente voor een flinke financiële strop (als het hele bouwplan niet 
door zou zijn gegaan). 

  



 
 
  
06 juni 2016  

 

‘Thee’ is in deze ‘slechts' de boodschapper. Wie wel eens thee zet met 
drinkleidingwater ziet aanslag aan de binnenkant van zijn beker of glas. 
Die aanslag is niet van de thee maar van het water. 

Onafhankelijk Papendecht houdt een pleidooi voor zuiverder drinkwater 
in Papendrecht4. Hoe minder opgeloste stoffen er in het water zitten, hoe 
minder verkleuring en vertroebeling. De hardheid van het Papendrechtse 
drinkleidingwater is nog steeds aan de (te) hoge kant. Zes jaar geleden 
werd al naar voren gebracht dat het nastrevenswaardig is de hardheid 
van het water terug te brengen binnen de grens van ºDH 6,5 en ºDH 8,0. 
In een brief van Oasen (maart 2010) werd in het vooruitzicht gesteld dat 
de hardheid van het water teruggebracht zou worden naar ºDH 9,0.Thans 
is de waterhardheid nog steeds aan de (te) hoge kant, namelijk ºDH 
10,32. 

  
22 juni 2016 Onafhankelijk Papendrecht krijgt het voor elkaar dat de motie 

Informatieprotocol door de gemeenteraad wordt aangenomen. 
  
11 juli 2016 Onafhankelijk Papendrecht stelt in een motie voor om in navolging van 

Dordrecht gratis PFOA (C8-)tests ter beschikking te stellen. Geen der 
overige partijen verleent steun aan onze motie. 

  
29 augustus 2016 Onafhankelijk Papendrecht spreekt zich uit tegen de benoeming van een 

wethouder van buiten Papendrecht. Wethouders zitten in het dagelijks 
bestuur en zij dienen affiniteit met Papendrecht te hebben, de gemeente 
te kennen en binding te hebben met het wel en wee van de inwoners. 
Wethouder moet je worden uit roeping niet omdat je een baan nodig 
hebt: het gaat om een dienende functie ten gunste van de gemeenschap. 

  
31 augustus 2016 Onafhankelijk Papendrecht levert een constructieve bijdrage aan het 

oplossen van de parkeerproblemen in het Centrum. 
  
05 september 2016 Onafhankelijk Papendrecht had zich eerder al sterk gemaakt voor een 

rechtvaardiger beloningsbeleid bij HVC. Nu wordt het beloningsbeleid 
van de topmanagers van HVC toch aangepakt. Het zal ertoe leiden dat er 
in de naaste toekomst in lijn zal worden beloond conform de richtlijnen 
van de Wet Normering Topinkomens. Een mooi succesje. 

  

                                                           
4
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/drinkwater-kwaliteit/ 



 
 
  
22 september 2016 Onafhankelijk Papendrecht  bepleit het neerzetten in Papendrecht van 

100 speciale hondenuitwerpselen afvalbakken met als doel de overlast 
door hondenpoep op de openbare weg, in de parken en op de pleinen 
waar onze kinderen gewoon zijn te spelen terug te dringen. 
 
Het college vond het niet nodig omdat deze bakken vandalisme-gevoelig 
zouden zijn. Dat is nog maar de vraag. Volgens ons valt dat namelijk erg 
mee. Het is van belang dat als je als gemeente faciliteert als je vraagt aan 
hondeneigenaren om de uitwerpselen van hun hond te verzamelen en in 
een afvalbak weg te gooien. Papendrecht kan op deze manier een stukje 
schoner worden. 

 
  
13 oktober 2016 Onafhankelijk Papendrecht verwelkomt de geactualiseerde gedragscodes 

en de nieuwe uitvoeringsafspraken rondom het Integriteitsbeleid. 
  
14 oktober 2016 Onafhankelijk Papendrecht pleit voor herplaatsing van een bankje bij een 

appartementencomplex aan de Schoolstraat. 
  
19 oktober 2016 Onafhankelijk Papendrecht kaart wederom de ongelijkheid aan bij de 

financiering van politieke partijen. Landelijke politieke partijen krijgen 
wél subsidie van de overheid, lokale en onafhankelijke partijen krijgen 
dat niet en worden dus gediscrimineerd. 

  
23 november 2016 Onafhankelijk Papendrecht stelt het functioneren van de lokale 

democratie aan de orde. Beantwoording van vragen vindt niet in alle 
gevallen op tijd plaats, waardoor de oppositie zijn werk niet goed kan 
doen. 

  
30 november 2016 Onafhankelijk Papendrecht stelt het achterstallig onderhoud van de 

publieke ruimte aan de orde. Wij brengen een amendement in op het 
raadsbesluit het bruggetje bij de Zernikelaan weg te halen.  
Jammergenoeg krijgen we geen steun van de andere partijen.  
Het onkruid tiert welig en straatstenen liggen scheef of los. Ook het 
bruggetje bij de Zernikelaan was niet meer begaanbaar omdat er gaten in 
het houten dek waren gevallen. Volgens ons had het bruggetje eerder 
kunnen worden gerepareerd. Er is veel bezuinigd op het Integraal Beheer 
Openbare Ruimte. Dat leidt tot verwaarlozing. 

 
het bruggetje bij de 

Zernikelaan 

20 december 2016 Onafhankelijk Papendrecht herkent zich in een artikel van de president 
van de Hoge Raad die kritisch ingaat op de rol van de PVV. 

  
13 januari 2017 Onafhankelijk Papendrecht komt met een alternatieve suggestie voor de 



 
 

bibliotheek op de Meent als tegenhanger voor het verplaatsen van de 
bibliotheek uit het huidige pand aan de Markt. 

  
13 januari 2017 Onafhankelijk Papendrecht bepleit het bouwen van een moderne tunnel5 

op de plek van de bestaande brug. 

 

Voor een betere doorstroming van het verkeer op de N3 over rivier de 
Merwede. Voor minder geluids-, roet- en stofoverlast voor de direct 
omwonenden van Huys de Merwede, de flats aan de Zernikelaan en de 
huizen aan de Thorbeckesingel. Ook ter voorkoming van het ontstaan van 
een flessenhals nu de A15 zal worden verbreed. 

  
25 januari 2017 Onafhankelijk Papendrecht waakt over de openbaarheid in de discussie 

over de nieuwbouw van de voortgezet onderwijsgebouwen. 
  
01 februari 2018 Onafhankelijk Papendrecht participeert in het symposium6 Aandeel in 

Duurzaamheid. 
  
01 februari 2018 Onafhankelijk Papendrecht dient een amendement in om de oplegging 

van de geheimhouding op stukken in het Eneco dossier niet te 
bekrachtigen. Reden is dat Onafhankelijk Papendrecht voor openheid en 
transparantie is en dat in deze fase van oriëntatie op verkoop al dan niet 
van de Eneco aandelen geheimhouding niet opportuun geacht mag 
worden. 
Meer achtergronden leest u op onze website7. 

 

                                                           
5
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2017/01/13/tunnel-in-plaats-van-brug-in-n3/ 

6
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2018/02/01/symposium-aandeel-in-duurzaamheid-over-

de-rol-van-gemeenten-in-de-energietransitie/ 
7
 website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2018/02/02/amendement-tegen-geheimhouding/ 



 
 

 

Onafhankelijk Papendrecht dient een motie in met het verzoek aan het 
college van b. en w. om een voorstel te doen aan de gemeenteraad met 
betrekking tot de plaatsing van hondenpoep afvalbakken in de openbare 
ruimte, zodat honden-eigenaren gefaciliteerd worden bij het opruimen 
van de hondenpoep van hun eigen hond(en). Doel is de openbare ruimte 
schoner te maken. 

 
  



 
 
 
Contactgegevens en informatie 
 
Donaties 
Onafhankelijk Papendrecht ontvangt van het Rijk geen subsidie. Indien u overweegt een donatie aan 
Onafhankelijk Papendrecht te verrichten, waar wij u dankbaar voor zijn, dan kunt u gebruik maken 
van deze (bancaire) gegevens: 
 
Onafhankelijk Papendrecht 
IBAN: NL77 TRIO 0212 3802 49 
T.n.v. Onafhankelijk Papendrecht te Papendrecht 
 
Hartelijk dank voor uw eventuele donatie! Op die manier maakt u ons werk mede mogelijk. 
 
Adres- en contactgegevens 
Website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/ 
Facebook https://www.facebook.com/onafhankelijkpapendrecht.nl/ 
E-mail info@onafhankelijkpapendrecht.nl 
Telefoon 078-6428487 
Mobiel 06-10964340 
Adres Jonkheer A.F. de Savornin Lohmanlaan 8 
Postcode 3354 AS (Papendrecht) 
  
Meedenken of actief worden 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen om onze fractie te komen versterken. Wilt u meedenken 
of actief worden voor OP, kom dan eens vrijblijvend kennis maken op een van onze 
fractievergaderingen of neem contact op met onze fractie. Ook kunt u altijd bij ons terecht om uw 
ongenoegen te uiten of problemen waar u tegenaan loopt met ons te delen. Als het over aan de 
gemeente gerelateerde zaken gaat zullen wij ons ervoor inzetten om u te helpen uw ongenoegen 
weg te nemen en uw problemen tot een oplossing te brengen. 
 
Meehelpen met de campagne 
Als u wilt meehelpen met de campagne, wilt u zich dan melden via bovenstaande contactgegevens? 
We kunnen mensen gebruiken die willen helpen met het uitdelen van flyers, die A2 posters achter 
hun raam willen hangen (vanaf 7 maart) of die anderszins de campagne van Onafhankelijk 
Papendrecht willen ondersteunen. 


