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 1 Interview 

 Bruisende bibliotheek in de huiskamer van Papendrecht 
 december 2022 

 PAPENDRECHT  -  ‘Een bibliotheek hoort niet rustig zijn,  maar te bruisen! Er is 
 zoveel te ontdekken en leren. Daar krijgen we aan de Markt de ruimte voor’, 
 vertelt Ankie Kesseler enthousiast over de verhuizing van de bibliotheek naar 
 het gemeentehuis. 

 Hoe is het voor de bibliotheek en het gemeentehuis om samen te gaan wonen? 
 Welke meerwaarde geeft dat? Ankie Kesseler (directeur-bestuurder Bibliotheek AanZet) en 
 Jan Dirk van der Borg (wethouder) wisselen in een dubbelinterview hun dromen en ideeën 
 uit. 

 Welkom in de huiskamer 
 ‘De bibliotheek hoort een plek van ontmoeting en inspiratie te zijn. Ik zie het als de 
 huiskamer van de samenleving. Dat komt in het gemeentehuis straks beter uit de verf’, vindt 
 wethouder Jan Dirk van der Borg. ‘De bibliotheek is er voor iedereen. Van jong tot oud. Voor 
 mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook voor mensen die ‘gewoon’ de 
 krant willen lezen of deelnemen aan leuke activiteiten.’ Ankie Kesseler vult aan: ‘Ook 
 mensen die interesse hebben in een boeiende lezing, zijn van harte welkom. Net als 
 bezoekers die een dikke pil komen uitzoeken voor de vakantie. Door de verhuizing naar het 
 gemeentehuis, heeft de bibliotheek straks veel ruimere openingstijden. Dat is prettig voor 
 mensen die bijvoorbeeld hun reserveringen even uit het werk willen ophalen.’ 

 Kans voor de lokale politiek 
 ‘Wat begin je zonder taal en informatie? Je hebt informatie nodig om mee te kunnen doen in 
 de samenleving. Ook daarin vervult de bibliotheek een belangrijke rol’, legt Ankie Kesseler 
 uit. Ze vertelt over de meet-ups die al in Dordrecht worden georganiseerd. ‘Samen met 
 Schouwburg Kunstmin organiseren we dialogen over actuele maatschappelijke thema’s, 
 zoals duurzaamheid en armoede. Jan Dirk van der Borg vindt dit een inspirerend voorbeeld. 
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 ‘De bibliotheek staat midden in de samenleving. Dat verlaagt de drempel om onderling in 
 gesprek te gaan. Een mooie kans voor de lokale politiek van Papendrecht, waar ik met 
 belangstelling naar uitkijk.’ 

 Verdwalen in de digitale wereld 
 Hoe kijkt het personeel van de bibliotheek eigenlijk aan tegen de nieuwe plek? ‘De 
 veranderingen worden omarmd’, zegt Ankie Kesseler. ‘Het personeel is nauw betrokken 
 geweest bij de inrichting. We doen het echt samen.’ En wat vinden de ambtenaren ervan? 
 ‘Die moeten maar gauw allemaal lid worden’, grapt de wethouder. ‘Lekker in de lunchpauze 
 even neuzen tussen de nieuwste aanwinsten in de collectie. Ik word zelf ook echt blij van 
 lezen.’ Recent las hij ‘Infocratie’ van Byung-Chul Han. Een essay over digitalisering en 
 technologie, een herkenbaar thema. ‘Wanneer je als inwoner iets te regelen hebt met de 
 overheid, ontkom je niet meer aan de digitale wereld. Het is niet voor iedereen 
 vanzelfsprekend om daarin je weg te vinden. Geweldig dat de bibliotheek straks nog 
 laagdrempeliger een brugfunctie kan vervullen’, vindt Jan Dirk van der Borg. 

 De bieb helpt 
 Ankie Kesseler legt uit dat het informatiepunt ‘de bieb helpt’ en het digitale inloopspreekuur 
 precies daarvoor bedoeld zijn. ‘Een vergunning aanvragen, een paspoort verlengen, een 
 corona checkapp installeren; dat zijn allemaal dingen waar bibliotheekmedewerkers en 
 vrijwilligers de inwoners graag wegwijs in maken. Het is een voordeel dat we samen onder 
 één dak komen. Het taalpunt verhuist natuurlijk ook mee. Net als het kleurcafé, het 
 taaltheater, de voorleeshelden, het handwerkcafé en alle andere leuke activiteiten.’ 

 Verbinding 
 Welk boek is Ankie Kesseler bijgebleven? ‘De schrijver Benedict Wells heeft mij ontroert met 
 zijn boek ‘Het einde van de eenzaamheid’. Het laat zien dat het leven geen 
 vanzelfsprekendheden kent. Koester wat je hebt, en ga verbindingen aan.’ Zo kijkt de 
 bibliotheekbestuurder ook naar de toekomst. Op de nieuwe plek in het gemeentehuis is er 
 veel meer mogelijk. Zij hoopt dat steeds meer mensen deelnemen aan de ontmoetingsplek 
 in het gemeentehuis, waardoor de bibliotheek nóg meer gaat bruisen. Jan Dirk van der Borg 
 oppert een voorziening voor toeristische informatie, om te laten zien wat Papendrecht 
 allemaal biedt. ‘Een tentoonstelling over de lokale historie zou ook interessant zijn.’ 

 Kijkje nemen 
 Maandag 19 december kan iedereen weer terecht in de bibliotheek, te vinden op de entresol 
 en eerste verdieping van het gemeentehuis. ‘We hebben goed gekeken naar de 
 bereikbaarheid. Er is op de begane grond een muur weggehaald zodat kinderwagens, 
 scootmobielen en rolstoelen gemakkelijk in en uit de lift kunnen’, legt Jan Dirk van der Borg 
 uit. ‘We zien ernaar uit de bezoekers te verwelkomen!’ 

 Feestelijke opening 
 In het nieuwe jaar komt er nog een feestelijke opening, waar geïnteresseerden welkom zijn. 
 Wie niet kan wachten, kan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente even om het 
 hoekje kijken. Die is maandag 2 januari  om  xx  uur  in de raadzaal van het gemeentehuis. 
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 2 Interview 

 Duurzaam bankje met energie voor de toekomst 
 mei 2022 

 PAPENDRECHT  –  Een bankje om op te laden, zowel letterlijk  als figuurlijk. En 
 dat met prachtig uitzicht op de rivier. Papendrecht is een speciaal bankje rijker. 
 Het bankje met zonnecellen is geplaatst bij de Jachthaven en staat symbool 
 voor ontmoeting en duurzaamheid; de kernwaarden in de omgevingsvisie die 
 vorig jaar is vastgesteld. 

 Het 3-zitsbankje is best bijzonder. Het heeft een oplaadmogelijkheid voor e-bikes. Ook kun 
 je heel simpel je telefoon opladen. Een 'powerbank' die ruimte geeft aan voorbijgangers om 
 elkaar te ontmoeten. Of om te genieten van het vergezicht over de Jachthaven en de rivier, 
 die als belangrijke ader door onze regio stroomt. Het nodigt uit om te mijmeren over de 
 toekomst, zoals ook in de omgevingsvisie is gedaan. 

 Het bankje is in gebruik genomen door wethouder Corine Verver. Zij was de afgelopen 
 bestuursperiode coördinerend portefeuillehouder voor de omgevingswet. Een van de 
 mijlpalen was de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. 

 Omgevingsvisie 
 De Omgevingsvisie is geen hard einddoel op zich, maar een flexibel kompas aan de hand 
 waarvan we onze koers tot 2035 uitstippelen.  Het wijst  de weg richting een duurzaam 
 Papendrecht waar mensen graag wonen, werken en verblijven. In die omgevingsvisie zijn 
 duurzaamheid en ontmoeting belangrijke waarden. 
 De wethouder is blij dat na de coronaperiode nu alsnog de toekomst van Papendrecht kan 
 worden gevierd, waarvoor vele mensen meedachten en meededen. "De inbreng van een 
 ieder wordt zeer gewaardeerd. Die waardering brengen we met dit bankje tot uitdrukking", 
 vertelt Corine Verver. "Het bankje is een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten. In coronatijd 
 hebben we gezien hoe belangrijk dit is. Pas als je het mist, weet je wat je hebt. Koester het 
 samenzijn!" 
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 3 Interview 

 De duurzame schil van de banaan 
 november 2022 

 Hoe kan een klein onderdeeltje van 7 centimeter in zó’n grote doos worden 
 verpakt!? Nico benadrukt zijn verbazing met een handgebaar waarmee hij een 
 kartonnen doos van ongeveer een halve meter gro  ot  aanduidt.  ‘Zonde toch? 
 Daar spreken wij onze leveranciers op aan.’ 

 Circulair ondernemen begint met tijd vrij maken voor het ontwikkelen van groene ideeën. 
 Verkerk in Zwijndrecht heeft zes Green Ambassadors aangesteld, waarvan Nico Bloem er 
 een is. Het Green Ambassadors Network houdt duurzaamheid  on top of mind  . Nico: ‘Als je 
 echt circulair wil gaan werken, dan is het goed om duurzame ideeën van medewerkers 
 serieus te nemen. Kom regelmatig in een werkgroep bij elkaar, dan zorg je ervoor dat 
 circulariteit in het DNA van je bedrijf terecht komt’. 

 Footprint berekenen 
 Circulariteit kun je op alle momenten in je bedrijfsproces toepassen. In sommige gevallen 
 wordt hergebruik zelfs al in de aanbesteding geëist, en moet er bijvoorbeeld 80% van de 
 materialen uit hergebruik komen. Niet altijd makkelijk maar wel een goede zaak. 
 Nico vertelt enthousiast over de  footprint calculator  waarmee Verkerk de CO2 uitstoot van 
 een product of activiteit berekent. Dit helpt bijvoorbeeld om de vervoersstromen te 
 vergroenen. ‘Gevoelsmatig weet je al dat tien verschillende pakketdiensten aan je deur niet 
 heel milieuvriendelijk kan zijn. Wij gaan dan kijken of bezorgingen samengevoegd kunnen 
 worden. Kan de verpakking kleiner, vervoeren we niet te veel lucht? Wat levert het op als je 
 gaat veranderen? Dat zijn essentiële vragen die we onszelf stellen’. 
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 Gevoelsmatig weet je al dat tien verschillende pakketdiensten aan je deur niet heel 
 milieuvriendelijk kan zijn - Nico Bloem 

 Ook zijn er kansen voor het hergebruik van materialen. Volgend jaar gaat Verkerk hun 
 afvalstromen nog beter sorteren. ‘Printplaten worden gescheiden van de behuizing en  o  ok 
 accu’s en kabels krijgen een tweede leven’. Dit sluit goed aan bij het idee van een circulair 
 bedrijventerrein  1  , waar bijvoorbeeld ook op het Groote Lindt al mooie stappen in worden 
 gezet. 

 Continu verbeteren 
 Prachtige voorbeelden maar het vergroenen van je bedrijfsprocessen is soms zoeken, 
 vertelt Nico. Als je meer afval gaat scheiden, kan dit betekenen dat er meer transport nodig 
 is. Waar ligt dan de balans? Wat is goed voor het milieu? Het is duidelijk dat voor Nico de 
 puzzel niet ingewikkeld genoeg kan zijn. Wat vindt hij er zo leuk aan? ‘Het is een continu 
 verbeterproces en dat houdt de uitdaging levendig.’ Ook thuis was hij een ‘early adaptor’. 
 Waar anderen nog koudwatervrees hadden voor (hybride) elektrisch rijden, is hij daar al 12 
 jaar geleden mee begonnen. Nico raadt bedrijven aan: ‘Kijk wat er wél kan. Zo zijn wij 
 volledig gestopt met plastic verpakkingen in ons bedrijfsrestaurant. Soms zit het in kleine 
 dingen.’ 

 Breng het verbruik omlaag 
 Minder verbruiken betekent minder verlies van grondstoffen. Dat begint met het in kaart 
 brengen van de huidige energieconsumptie. Van daar uit ga je kijken welke maatregelen je 
 kan nemen waardoor de energiekraan zo goed als dicht kan, is Nico’s advies. Ook dát is 
 circulair want wat je niet hoeft te gebruiken, gaat ook niet verloren. 
 ‘Pak de schil van je gebouw eerst aan, want een duurzaam pand heeft minder energie 
 nodig.’ Verkerk geeft zelf het goede voorbeeld. Twee kantoorgebouwen worden vanaf casco 
 hernieuwd opgebouwd. Dat zijn in dit geval de schil van de kantoorpanden ‘kubus’ en 
 ‘banaan’, die hun namen danken aan de gelijkenis met hun vorm. De aanleiding voor de 
 vernieuwing is een brand in 2021, waar de schade gelukkig beperkt is gebleven. Materialen 
 uit het oude pand zijn natuurlijk afgevoerd voor hergebruik. 

 Wat je niet hoeft te gebruiken, gaat ook niet verloren - Nico Bloem 

 1  https://www.ozhz.nl/nieuws/hoe-wordt-een-bedrijventerrein-circulair/ 
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 Inspelen op de toekomst 
 Verkerk viert in 2023 haar 100-jarig jubileum. Tegelijk laat het bedrijf zien bezig te blijven met 
 de toekomst. Het nieuwe pand krijgt het ambitieuze energielabel A++. Vanzelfsprekend 
 komen er zonnepanelen op de nieuwe gebouwen en ook boven de parkeerplaatsen en 
 milieustraat. Bevlogen vertelt Nico hoe het nieuwe kantoorgebouw straks aantoont wat er 
 allemaal mogelijk is. ‘Slimme sensoren meten hoeveel ventilatie en verwarming via lucht 
 nodig zijn.’ Verkerk heeft ook iets bedacht op sluipverbruik. ‘Monitoren en dockingsystemen 
 in de slaapmodus verbruiken onnodig energie. Daarom gaat in het nieuwe kantoorgebouw 
 straks buiten werktijd met één  druk op de knop  vrijwel  alles uit. Zo is energiebesparing niet 
 meer afhankelijk van het gedrag van individuele medewerkers’, aldus Nico. 

 Heeft Nico misschien nog een tip voor OZHZ? ‘Het is belangrijk om met partners contact te 
 hebben; ondernemers en organisaties die volop bezig zijn met duurzaamheid. Zoek de 
 samenwerking’, reageert hij. De deur staat altijd open voor bedrijven die eens met Nico 
 willen sparren over duurzaamheid en circulariteit. Nico is enthousiast over de Duurzame 
 Bedrijven route, waar Verkerk in de toekomst ook een bijdrage aan hoopt te gaan leveren. 

 Nico Bloem is Manager Building Automation bij Verkerk. ‘Bringing buildings to live’ is het 
 motto van het bedrijf waar ruim 300 medewerkers werken. Bekend in Zwijndrecht en 
 daarbuiten is de Verkerkloop, die al 43 keer is georganiseerd. Verkerk is een van de merken 
 van VINCI Energies. 
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 4 Interview 

 Joost wandelt met collega's door Papendrecht, 'het meest 
 Brabantse dorp van Zuid-Holland' 
 september 2021 

 In het voorjaar ontvingen we allemaal een kaartje van Joost. Naast de zaadjes voor 
 vergeet-me-nietjes ook de uitnodiging om eens een wandeling te maken met Joost. Waarom 
 stuurde onze gemeentesecretaris deze boodschap? Wat is hij te weten gekomen tijdens de 
 wandelingen? De redactie van de Infopeller vroeg het hem! 

 Hoeveel wandelingen heb je gemaakt? 
 "Naast dit kaartje, volgden er ook aanmeldingen na mijn oproep tijdens de bijeenkomst in 
 het digitale werkcafé over de evaluatie van de organisatieontwikkeling. In totaal heb ik 20 
 wandelingen gemaakt. En voor de duidelijkheid: weer of geen weer, we gingen gewoon 
 wandelen." 

 Waarom wilde je wandelen met collega's? 
 "Het is een informele manier om in gesprek te komen. Omdat je buiten bent én in beweging 
 kom je ook makkelijker in gesprek over andere zaken, denk aan privézaken of een verhaal 
 over iets dat je onderweg ziet." 

 Wat heb je zoal gezien onderweg? 
 "Verschillende collega's hebben laten zien welk werk ze hebben gerealiseerd. Ik was onder 
 de indruk van de enorme opgave om een verzakte wijk weer op de juiste hoogte te krijgen. 
 Daar komt heel wat bij kijken. Ik kende dat vanuit Brabant niet. Andere concrete dingen 
 waren de weg naar het nieuwe politiebureau, de reconstructie van de Burgemeester 
 Keijzerweg, pleinen en plantsoenen. Uit de gesprekken sprak voor mij de trots en 
 betrokkenheid, heel mooi." 
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 Welk beeld kreeg je van Papendrecht? 
 "Voor het eerste sollicitatiegesprek heb ik de gemeente verkend op mijn racefiets. Toen 
 sprongen voor mij de hoogbouw en de dichte concentratie van bebouwing in het oog. Maar 
 ook: het groen en de prachtige infrastructuur om te fietsen. Door de wandelingen weet ik nu 
 ook dat er lieve, aardige mensen wonen in Papendrecht, die vriendelijk goeiendag zeggen. 
 Papendrecht is het meest Brabantse dorp van Zuid-Holland!" 

 Wat viel je op? 
 "Tijdens het wandelen voelen mensen zich vrij om te vertellen wat ze bezig houdt en waar 
 ze tegenaan lopen. Ik wil iedereen aanmoedigen en oproepen om je uit te spreken als je zelf 
 ook in zo'n situatie zit. Je kan daarvoor terecht bij je leidinggevende, en uiteraard ook bij mij. 
 Je kan pas iets veranderen als je je uitspreekt. Vandaar ook mijn uitnodiging tijdens de 
 laatste (digitale) personeelsbijeenkomst: laten we in gesprek gaan met elkaar." 

 Blijf je deze wandelingen doen? 
 "Wat mij betreft wel! Ook voor reguliere overleggen is dit een mooie vorm om in gesprek te 
 zijn." 

 De aanleiding voor het kaartje was het thuiswerken. Je wilde weten hoe dat voor ons 
 was/is. Hoe is het jou zelf vergaan? 
 "Ik moest enorm wennen aan het thuiswerken. In het begin was het lastig een balans te 
 vinden tussen werk en privé. In die periode klapte ik direct na het wakker worden de laptop 
 open. Daar heb ik nu wel een weg in gevonden, door pas ná mijn ochtendritueel te starten 
 met de werkdag. Tussen alle overleggen door maak ik een wandeling van een half uur. 's 
 Avonds mailen doe ik zo goed als nooit. En als ik het toch doe, heb ik niet de verwachting 
 dat daar direct iets mee gedaan wordt. Een voordeel van het thuiswerken is dat ik veel meer 
 kan sporten, volgens strava maakte ik afgelopen jaar een recordaantal racefiets-kilometers. 
 Nu is het weer een balans vinden, tussen thuiswerken en op kantoor werken. MS Teams is 
 ideaal, maar je moet elkaar ook fysiek blijven treffen." 

 Hoe is het met jouw vergeet-me-nietjes? 
 "De zaadjes heb ik geplant in mijn schaduwrijke voortuin. Door gebrek aan zon hebben ze 
 het niet overleefd. Eigenlijk is dat een mooi bruggetje naar mijn idee voor de organisatie, die 
 ook de zon nodig heeft: Bekijk het van de zonnige kant, accepteer dat soms dingen fout 
 gaan. Houd de vrolijkheid erin, beweeg licht en luchtig. Samen dingen waarmaken, afronden 
 en in beweging zetten. Werkplezier draait om lol hebben, samen met de collega's. Dat gun ik 
 iedereen." 
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 5 Ghostwriting 

 Speech wethouder laaggeletterdheid 
 donderdag 8 september 2022 

 Publiek:  Samenwerkende organisaties (professionals) + de vrijwilligers 
 Wellicht ook bezoekers van bibliotheek en lokale media 

 Onthulling:  Certificaat komt op statafel met een doek. De wethouder kan het doek 
 eraf halen. 
 De wethouder kan het certificaat vervolgens laten staan of 
 overhandigen – ter plaatse nader te bepalen, in overleg met 
 voornaam/achternaam 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Taalhuiscertificering – onthulling certificaat 

 Starten met  verhaal Toon Tellegen  over een "schriftelijk  feest" 

 Woorden kunnen om van te smullen zijn om! Of om van te huilen, lachen, je te uiten. 
 Om iets over te dragen, of tot je te nemen. Om te delen en te overdenken. 
 Waar zouden we zijn zonder taal? 

 De feestelijk viering van de certificering valt samen met de start van de Week van Lezen & 
 Schrijven. Een week waarin we extra aandacht hebben voor het verminderen en voorkomen 
 van laaggeletterdheid in Nederland. 
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 Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat is 
 natuurlijk veel te veel! Vaak missen deze mensen ook digitale vaardigheden om goed om te 
 gaan met een computer, smartphone en tablet. 

 Een uitnodiging voor een feestje, een verjaardag, om maar wat te noemen, je moet maar 
 wijs woorden uit de tekst. Aan emoticons alleen heb je niet genoeg om een uitnodiging in 
 whatsapp voor de burendag eind september te ontcijferen, om maar wat te noemen. Als je 
 het niet kunt lezen, gaat het feestje aan je voorbij. En als je überhaupt niet weet hoe je een 
 whatsappberichtje kunt ontvangen, wordt het een nog lastiger verhaal. 

 Dat laat zien hoe belangrijk het is dat er een Taalhuis is waar mensen terecht kunnen. 

 Dank dat ik vanmiddag hier – als vervanger van mijn collega wethouder – ben uitgenodigd 
 het certificaat te onthullen. Dat biedt mij de gelegenheid om namens het gemeentebestuur 
 de hartelijke felicitaties over te brengen! 

 Taalhuis Papendrecht vormt een mooie paraplu voor de samenwerking van onze lokale 
 partners met wie we samen taalbeheersing en geletterdheid proberen te bevorderen. De 
 certificering is een mooie erkenning van het goede werk dat er met elkaar wordt gedaan. 
 Waardering ook voor de vele actieve vrijwilligers! 

 Ik hoop dat mensen zich welkom voelen in Taalhuis Papendrecht. Het valt echt niet altijd 
 mee om je kwetsbaar op te stellen en hulp te ontvangen. Laten wij er vanuit de 
 samenwerkende organisaties ervoor zorgen dat we elkaars aanbod kennen en naar elkaar 
 verwijzen. 

 Als wethouder Onderwijs zie ik in ieder geval het belang van investeren in taal op jonge 
 leeftijd – goed dat dit ook terug kwam in de aanbevelingen bij de certificering. De rol van 
 ouders is ook een heel belangrijke, daar kan de bibliotheek een verbindende rol in spelen. 

 Over niet al te lange termijn vertoeven bibliotheek en gemeente onder 1 dak, en ook dat 
 biedt natuurlijk geweldige kansen! 
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 6 Ghostwriting 

 Voorwoord bestuursakkoord Papendrecht 2022-2026 

 Voor u ligt onze visie op de toekomst voor Papendrecht. Papendrecht is een mooie 
 gemeente om te wonen, waar mensen naar elkaar omkijken. In ons dorp hebben we een rijk 
 verenigingsleven en zijn er vele kerkelijke verbanden en een veelzijdig aanbod van sport en 
 cultuur. Er is veel ondernemerschap. 

 Op ons grondgebied bieden we huisvesting aan allerlei bedrijven die werken aan 
 technologische ontwikkelingen en innovaties van morgen. En ook wij bouwen letterlijk en 
 figuurlijk aan onze toekomst. Wat ons betreft gaat in de aankomende periode de eerste paal 
 voor een gebouw voor voortgezet onderwijs de grond in. Papendrecht blijft wat ons betreft 
 dé plek in de regio voor voortgezet onderwijs. Een plek voor jongeren om zich voor te 
 bereiden op een vervolgopleiding hier in de buurt of verder weg. Dat begint met 
 schoolgebouwen waarin een gezond milieu heerst. Daar is duurzaamheid onlosmakelijk mee 
 verbonden. De keuzes die wij vandaag maken, betekenen iets voor de volgende generaties. 
 Op de voorpagina prijken de jaartallen 2022-2026, maar eigenlijk kijken wij verder dan dat. 
 Wij voelen ons verantwoordelijk voor het uitdragen en stimuleren van duurzaam bouwen, 
 consumeren en leven. Dat vraagt ons een antenne te hebben voor slimme innovaties en 
 daar tijdig op in te spelen. 

 Dit bestuursakkoord gaat dan ook, naast inhoudelijke thema's, over stijl en aanpak. We zijn 
 ons bewust van de netwerksamenleving waar wij als overheid onderdeel van uitmaken. 
 Armoedebestrijding staat hoog op de agenda en is typisch zo'n onderwerp dat alleen over 
 de hele breedte van het veld aangepakt kan worden. Afstemming van het aanbod en de hulp 
 zijn dan noodzakelijk. Dit geldt ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. Willen we ook in de 
 toekomst op hun onmisbare bijdrage aan de samenleving kunnen bouwen, zullen we over 
 de hele linie moeten kijken wat er nodig is. 
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 Alle ambities voor de toekomst vallen of staan met één noodzakelijke randvoorwaarde: 
 gezonde financiën. Een gedegen kijk op het huishoudboekje van Papendrecht is essentieel 
 om alle andere zaken te kunnen doen. De blik op de toekomst betekent dus ook slim 
 omgaan met de financiën. 
 We richten onze blik op de toekomst, met geleerde lessen helder op het netvlies. De wens 
 om constructief samen te werken in politiek en bestuur wordt breed gedragen. Uiteindelijk 
 hebben we allemaal een individuele verantwoordelijkheid om te luisteren naar elkaar met 
 een respectvolle en open houding. Wij gaan graag de dialoog aan met de samenleving en 
 gemeenteraad. 

 Collegevorming 
 De partijen PAB, VVD, CDA, CU en SGP nemen gezamenlijk de 
 bestuursverantwoordelijkheid. Alle vijf partijen leveren een wethouder in het nieuwe college, 
 waarbij een aantal in deeltijd aan de slag gaat. Belangrijk voor ons is dat wij grote 
 uitdagingen op ons af zien komen, die om een krachtige mix van kennis, ervaring, 
 competenties en externe oriëntatie vragen. Deze mix vinden we in het team van de 
 voorgedragen wethouder-kandidaten, die affiniteit hebben met heel verschillende terreinen. 
 Wij menen dat dit recht doet aan de grote opgaven die er liggen op het terrein van onderwijs, 
 financiën, (jeugd)zorg, wonen en (sociale) duurzaamheid. Samen vormen de nieuwe 
 wethouders een sterk team met een combinatie van ervaring en een frisse blik waarin wij 
 alle vertrouwen hebben. 

 Vertrouwen en betrokkenheid 
 De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in heel Nederland laag, zo ook in 
 Papendrecht. Hier zijn meerdere redenen voor te bedenken, waarvan het gebrek aan 
 betrokkenheid en vertrouwen in de lokale politiek er een van is. Een van de manieren om 
 betrokkenheid bij politiek te verhogen, is inwoners tijdens een bestuursperiode te laten 
 meepraten en meedenken. Transparante en heldere communicatie is daarbij essentieel. 
 Door hier actie op te ondernemen, hopen we op een positieve uitwerking op de opkomst bij 
 de volgende verkiezingen. Zo benutten we de kennis en kijk van onze inwoners en wordt het 
 gemeentebestuur beter zichtbaar. We hopen hiermee de afstand tussen samenleving en 
 politiek te verkleinen. Om die reden betrekken we de samenleving erbij direct vanaf het 
 begin van de bestuursperiode. Wij nodigen graag alle (duo)raadsleden uit bij de gesprekken 
 met inwoners aan te sluiten. 

 Samenwerking gemeenteraad 
 We vragen niet alleen inwoners om hun inbreng op een aantal onderwerpen. Het voornemen 
 is de gehele gemeenteraad te betrekken bij de onderwerpen. Wij staan altijd open voor 
 goede initiatieven. Om die reden presenteert deze coalitie geen dichtgetimmerd akkoord. In 
 de nieuwe bestuursperiode hebben wij een meer open samenwerking voor ogen. Om dit te 
 symboliseren, spreken wij niet van een 'coalitieakkoord', maar van een 'bestuursakkoord'. 
 Wij hebben een open samenwerking voor ogen, waarin we verschillen waarderen. Ieders 
 blik op een onderwerp verrijkt het gesprek daarover. 
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 7 Kernboodschap 

 Evaluatie bestuursperiode 2018-2022 
 februari 2022 

 In het voorjaar van 2018 trad het huidige college van B&W aan. Nu, vier jaar later, wordt de 
 balans opgemaakt. Hoe kijken we terug op de afgelopen bestuursperiode? Welke ambities 
 zijn waargemaakt? 

 Zoveel mogelijk sámen met inwoners, ondernemers en organisaties oppakken; dat is wat het 
 college voor ogen had. Luisteren en uitleggen zijn daarbij sleutelwoorden. In de vertaalslag 
 van het coalitieakkoord naar een collegeactieprogramma heeft het college de tijd genomen 
 om goed naar de samenleving te luisteren. Naast deze raadpleging van inwoners, 
 ondernemers en verenigingen, zijn er ook meteen drie participatiepilots opgezet: 
 Vondelpark, ontmoeten en verbinden van jongvolwassenen en 'hoe vinden wij elkaar'. 

 Het motto dat in 2018 werd gekozen, luidde dan ook: 'Zichtbaar nabij'. Een jaar later kregen 
 deze woorden extra betekenis. Toen dit motto werd opgetekend, bestond corona nog niet in 
 ons leven. In coronatijd bleek de gekozen bestuursstijl actueler dan ooit. Het werd extra 
 belangrijk om elkaar vast te houden en de voelsprieten uit te hebben staan in de lokale 
 samenleving. 'Zichtbaar nabij' sloot aan bij wat de (netwerk)samenleving op dat moment 
 nodig had. 

 Ambities 
 Het collegeactieprogramma kent de speerpunten: Participatie, groen, duurzaamheid, zorg 
 voor kwetsbaren, ondernemersklimaat en sterk in de regio. De afgelopen vier jaar is er 
 keihard gewerkt. De zaken die niet gerealiseerd zijn, hebben sterk te maken met de 
 coronamaatregelen die direct contact in bepaalde periodes onmogelijk maakte. Dat geldt 
 bijvoorbeeld voor het voornemen om een inwonertop te organiseren. Verder zijn bijna alle 
 acties uit het collegeactieprogramma gerealiseerd (of bijna gerealiseerd). 
 Mijlpalen in de afgelopen bestuursperiode zijn de totstandkoming van de omgevingsvisie, 
 het vitaliteitsakkoord, de nieuwe manier van afvalinzameling, de aanpak van armoede, het 
 nieuwe afvalbrengstation, de gekozen vervolgstap voor toekomstige huisvesting van het 
 voortgezet onderwijs en de gebiedsontwikkeling van de Douwes Dekkerlaan. Er staat 
 grootschalige nieuwbouw op stapel, zoals aan de Weteringsingel en Boomgaardstraat, de 
 Veerpromenade en PC Hooftlaan. Er zijn stappen gezet om weer startersleningen in het 
 leven te roepen, als extra duwtje in de rug van koopstarters op de woningmarkt. Ook de 
 nieuwe brandweerkazerne en de bouw van een nieuw politiebureau laten zien dat 
 Papendrecht niet stil heeft gestaan de afgelopen vier jaar. 

 Nieuwe speerpunten 
 Er is gedurende deze bestuursperiode veel nieuw werk bij gekomen. Er zijn dus ook 
 mijlpalen te benoemen die niet in het collegeactieprogramma waren aangekondigd. De 
 politieke-bestuurlijke agenda is immers aan constante verandering onderhevig, en wordt 
 gevoed vanuit verschillende 'bronnen': samenleving (inwoners, ondernemers), rijk, regio, en 
 bestuurlijke actualiteiten. 
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 Samenleving.  Een voorbeeld van een initiatief vanuit  de samenleving is de oprichting van 
 het Odensehuis. Dit inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving 
 heeft de toegevoegde waarde inmiddels bewezen. Dit geldt ook voor de komst van een 
 vestiging van Hospice De Cirkel op Papendrechtse gemeentegrond. Eveneens een initiatief 
 vanuit de samenleving, waarbij de gemeente op de achtergrond een verbindende rol 
 speelde. 
 Corona drukte een grote stempel op deze bestuursperiode. De burgemeester en wethouders 
 bleven in nauw contact met de spelers in de verschillende domeinen. De collegeleden boden 
 een luisterend oor. Waar dat kon, boden ze ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven 
 of brachten spelers met elkaar in verbinding. Zo is er op initiatief vanuit lokale 
 cultuuraanbieders een cultuurmagazine gemaakt, om het aanbod breed onder de aandacht 
 te brengen. Het was een moeilijke tijd, en tegelijk een periode waarin veel creativiteit en 
 saamhorigheid vrij kwamen. Er was financiële coronasteun; een stimulans voor economie, 
 cultuur, sport en welzijn. De gemeente organiseerde hulp bij het aanvragen van het corona 
 toegangsbewijs (QR-code). 

 Rijk.  Door veranderingen in het kabinetsbeleid is  bijvoorbeeld het 
 onderwijsachterstandenbeleid herzien. Een greep uit verdere mijlpalen búiten het 
 collegeactieprogramma om: het kompas sociaal domein, het ecologisch maaibeleid, de 
 veranderopgave inburgering en energietransitie. Die laatste twee zijn opgepakt in 
 samenwerking met de regio. 

 Regio.  Voeding van de bestuurlijke agenda in Papendrecht  vanuit de regio was er ook. 
 Meermaals stond de inkoop en afbakening van jeugdhulp op de agenda. Dit werd ingegeven 
 door financiële krapte vanuit de rijksoverheid. De omvorming van de regionale 
 samenwerking in de Drechtsteden,  de ontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling 
 Sociaal en samenwerkingsovereenkomst met servicegemeente Dordrecht hebben ook veel 
 aandacht gevraagd. 

 Bestuurlijke actualiteiten.  De gemeentebegrotingen  staan onder druk, zo ook die van 
 Papendrecht. Bezuinigingen bleken onvermijdelijk. Het proces van ombuigingen was een 
 zoektocht naar het vinden van balans tussen het nemen van ingrijpende maatregelen en het 
 zoveel mogelijk behouden van de huidige voorzieningen. Ook in dit proces gebeurde in de 
 bestuursstijl 'zichtbaar, nabij'. De dialoog is aangegaan met de organisaties waar 
 besparingen zouden vallen. 
 Een andere actuele ontwikkeling was de uitbreiding van de samenwerking met GKN Fokker. 

 De onderkant van de ijsberg 
 Naast dit extra werk was de gemeente verantwoordelijk 
 voor de uitvoering van wettelijk verplichte taken. Zo'n 
 80% van de werkzaamheden en budget bestaan uit het 
 uitvoeren van deze reguliere werkzaamheden en 
 dienstverlening. Vergelijk het met een ijsberg. Die is 
 grotendeels onzichtbaar, alleen het topje is te zien. 
 Dagelijks zetten medewerkers van de gemeente zich in 
 om dienstverlening binnen en buiten te bieden. 
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 Denk bijvoorbeeld aan het uitgeven van reisdocumenten, het sluiten van huwelijken, 
 verstrekken van vergunningen, verlenen van subsidies, het maken van bestemmingsplannen 
 en onderhoud van wegen, straten en groen. Maar ook bijvoorbeeld het op orde brengen en 
 houden van ICT, en het maken van jaarlijkse begrotingen, jaarrekeningen en kaderbrieven. 

 Duidelijke doelen, flexibel in de weg ernaar toe 
 Grotendeels zijn de acties gerealiseerd die gekoppeld waren aan de speerpunten. En 
 daarnaast zijn er ook andere acties bijgekomen en uitgevoerd. Gecombineerd met de 
 effecten van de coronacrisis, zowel in de manier van werken, als in maatschappelijke 
 effecten, kunnen we spreken van een behoorlijke klus die geklaard is. Tegelijk vragen de 
 stevige werkdrukpieken om alertheid. Het blijft belangrijk om reële planningen te maken en 
 prioriteiten tijdig te wegen. 
 Al met al kunnen we stellen dat er heel veel werk verzet is de afgelopen vier jaar. We zijn 
 dan ook trots op het werk dat de organisatie met veel creativiteit heeft verzet, waarbij de 
 omstandigheden – net als in andere sectoren – niet altijd gemakkelijk waren. Een les die we 
 uit de afgelopen periode trekken, is dat het goed is om koersvast te blijven in de doelen die 
 je vooraf samen stelt, en tegelijk flexibel te zijn in de manier waarop je dat doet. 

 +++++++++++++++++++++ 

 Toelichting: 
 Deze kernboodschap wordt verwerkt in verschillende documentensoorten (en in stijl daarop 
 aangepast): raadsinformatiebrief, persbericht, nieuwsbericht website, interne communicatie (SID) 
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 8 Artikel personeelsblad - verhuisplannen bibliotheek 

 Een nieuwe huisgenoot 
 mei 2022 

 Een tiener die in een hoekje van het werkcafé Donald Ducks zit te lezen. Een 
 inwoner die in de boekenkasten vóór de vergaderruimte De Kooy speurt naar 
 een dikke pil voor de vakantie. Een vrijwilliger die in een spreekkamer taalles 
 geeft. Een scholier die aan een leestafel informatie zoekt voor haar 
 profielwerkstuk. We kunnen ons er met behulp van de plaatjes er al een beetje 
 een voorstelling van maken hoe het zal zijn als we straks samenwonen met de 
 bibliotheek. 

 Melle is projectleider van de verbouwing van de eerste verdieping van het gemeentehuis. 
 Bibliotheek AanZet gaat ruimtes huren op de entresol en een groot deel van de eerste 
 verdieping. Dat is niet alleen goedkoper dan de huurkosten voor hun huidige pand aan de 
 Veerweg, het biedt ook nieuwe kansen om elkaars dienstverlening aan te vullen. Hij vertelt 
 wat er allemaal bij komt kijken. "De bibliotheek is méér dan een paar boekenkasten; de 
 ruimte wordt geschikt gemaakt voor hun doelen: bevorderen van leesplezier, verbeteren van 
 digitale vaardigheden en aanpak van laaggeletterdheid. Toegankelijkheid is een groot 
 aandachtspunt. Zo zullen de liften in de centrale hal meer zichtbaar worden gemaakt en 
 komt er op de eerste verdieping een toilet voor mindervaliden." 

 Ontmoeting en inspiratie 
 Met dit plan heeft de bibliotheek eindelijk voor de lange termijn een plek gevonden om haar 
 dienstverlening aan te bieden, en dat op een centrale plaats in Papendrecht; in het 'huis van 
 de samenleving'. Een unieke kans om elkaars dienstverlening te versterken. Merk je aan de 
 balie dat iemand moeite heeft met de Nederlandse taal, dan is gemakkelijk te wijzen op het 
 taalaanbod van de bibliotheek. Het idee is dat de eerste verdieping van het gemeentehuis 
 een plek van ontmoeting en inspiratie wordt. Op sommige punten zal dat best even wennen 
 zijn maar we hebben er vertrouwen in dat we tot een goede samenwerking kunnen komen. 
 Collega's die vragen hebben over de verhuizing, of daar ideeën over willen inbrengen, 
 kunnen contact opnemen met Melle. 
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 Samen delen 
 Met het oog op duurzaamheid, neemt de bibliotheek een groot deel van haar interieur mee 
 naar de nieuwe locatie. Over de openingstijden, (gezamenlijke) dienstverlening en 
 bedrijfshulpverlening worden nog nadere afspraken gemaakt. Voor de gemeentelijke 
 organisatie betekent de verhuizing dat er 6 werkplekken en een aantal overlegruimtes 
 vervallen op de eerste verdieping. Eric, teamleider Dienstverlening, zal bekijken waar deze 
 plekken in de rest van het gebouw een plekje kunnen krijgen. De komende maanden worden 
 daarom al verschillende andere vergaderruimtes ingericht om hybride vergaderen mogelijk 
 te maken. Ook de schilderijen, die nu op de eerste verdieping hangen, krijgen de komende 
 tijd een nieuwe plaats. 

 Verbouwing 
 Eind 2022 verhuist de bibliotheek naar het gemeentehuis. Wat gaan wij merken van de 
 verbouwing? Melle legt uit dat we nu eerst het werk moeten aanbesteden en dat 
 waarschijnlijk vanaf oktober kan worden gestart met de werkzaamheden. "Daar kan wel wat 
 hinder van worden ervaren. Denk daarbij aan het verplaatsen of verwijderen van bestaande 
 wanden of het vernieuwen van een vloer.  Onderdeel van de criteria in de uitvraag aan de 
 aannemers is om het werk uit te voeren met zo min mogelijk overlast. Uiteraard houden we 
 de collega's goed op de hoogte via SID. 
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 9 Artikel personeelsblad - nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad 

 Even wennen, de eerste beeldvormende sessie van de raad 
 januari 2020 

 Twee dames van het Jeugd Ervaringsdeskundigen Team betreden bescheiden 
 de vergaderruimte Kooy/Oosteind. Ze hebben hun zinnen gezet op een rij 
 stoelen achterin de zaal. Na wat aansporing nemen ze plaats aan tafel, in het 
 midden van de U-vorm. 

 Het is de eerste beeldvormende sessie van de gemeenteraad, donderdagavond 16 januari. 
 Voor wat betreft de inhoud aan Joey Westenberg en Hermien Dannenberg de eer om het 
 spits van de pilot ‘bestuurlijke vernieuwing’ af te bijten. Een pilot waarmee de raadsleden 
 meer contact met inwoners en organisaties hopen te krijgen. De twee ervaringsdeskundigen 
 zijn dan ook van harte welkom als gesprekspartners aan tafel. 

 De wereld van cijfers rondom speciale zorg en extra hulp voor kinderen, oftewel 
 ‘jeugdhulpanalyse’. Dat is het onderwerp van de avond. Dit tegen het licht van de vraag hoe 
 deze hulpverlening betaalbaar blijft voor gemeenten. 
 De bodes hebben vooraf meegedacht in de opstelling van de zaal, en alles wat er verder bij 
 komt kijken aan logistieke en facilitaire stromen. Statafels met tafelrokken, karaf water voor 
 de sprekers, het ziet er allemaal tiptop uit. 

 We hebben 1 uur de tijd om het onderwerp jeugdhulpanalyse bij de kop te pakken. Van 
 tevoren is er een draaiboek gemaakt. Voorzitter Leon van den Dool weet wat er van hem 
 wordt verwacht. Hermien is gespreksleider en bewaakt de wisselwerking tussen de 
 onderzoekers die achtergrondinformatie geven en vragen uit de zaal. 

 Warm 
 Na een poosje wordt het steeds warmer in de zaal. Binnen-klimaatcontrole blijft een 
 uitdaging in ons gemeentehuis. Stefan Brouwer zwaait de deur open voor wat frisse 
 lucht. Hij zit helemaal achterin, naast de wethouders. Dat is even wennen, maar het helpt 
 wel om de (duo)raadsleden met elkaar in gesprek te houden. Het politieke debat wordt op 
 een andere plek gevoerd. 
 Dankzij de strakke gespreksleiding door Hermien lukt het prima om binnen de tijd te blijven. 
 Joey en de sprekers van onderzoeksbureau 22Graden blikken bij het napraten tevreden 
 terug op de avond. Het was prettig dat er veel vragen werden gesteld, veel interactie! Terug 
 naar het doel. De (duo)raadsleden een verdieping meegeven over de technische informatie 
 in de jeugdhulpanalyse met de kennis en data die we hebben. Dat is gelukt, dank voor de 
 samenwerking alle collega’s!  

 Toch leven er nog een hoop vragen: Wie zijn die mensen, die in Papendrecht om hulp 
 vragen voor hun kinderen? Hoe krijgen ze de hulp die ze nodig hebben? Hoe komen ze bij 
 de zorgverlener terecht? Welke rol nemen de huisartsen en het onderwijs daarin? En hoe 
 doet Sterk Papendrecht dat? Deze beeldvormende avond heeft op 11 februari al een vervolg 
 gekregen en zou zomaar nog vaker een vervolg kunnen gaan krijgen... 
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 10 Persbericht 

 Inloopmomenten over scenario's toekomstige huisvesting 
 voortgezet onderwijs 
 juni 2021 

 PAPENDRECHT – De gemeente heeft onderzocht hoe frisse en energiezuinige 
 schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en 
 continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. 
 Wethouder Kees de Ruijter: "In Papendrecht kennen we twee middelbare 
 scholen, en ik maak mij er sterk voor dat in de toekomst ook zo te houden. De 
 gebouwen van beide scholen zijn hard toe aan vernieuwing, daarom moet er 
 wat gebeuren". 

 De gemeente gaat ervan uit dat scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij 
 nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De gemeenteraad heeft op 1 
 oktober 2020 besloten om deze twee locaties nader te onderzoeken. Eén van de drie 
 huidige VO-locaties komt daarmee vrij, namelijk die aan de Burgemeester Keijzerweg. 
 Uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locaties huisvesting 
 voor de middelbare scholen terug te laten komen. 

 Puzzelstukken 
 Er liggen nu vier scenario's op tafel. In elk scenario worden de verschillende 
 schoolonderdelen VMBO, VMBO-T, HAVO/VWO en sport op een andere manier op de 
 locaties geclusterd. Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit 
 ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus 
 geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario. 
 Wethouder Kees de Ruijter: "  Dankzij het onderzoek  hebben we nu de puzzelstukken in 
 kaart gebracht; denk aan ruimtebehoefte, groen, verkeer en duurzaamheid. Dit sluit 
 aan bij hetgeen bezoekers van de inloopmomenten vorig jaar onder de aandacht 
 brachten. Wanneer de raad positief besluit, kunnen we ook daadwerkelijk gaan 
 puzzelen.  " 

 Scenario 1 heeft de naam "  Praktijkgericht  ". Hier komen  Mavo, Havo en VWO van 
 CSG De Lage Waard samen met een klein sportgebouw op de Vijzellaan. Aan de Van 
 der Palmstraat komen dan alle leerwegen van het Willem de Zwijger College op één 
 locatie. In dit scenario komen de Leerlingen VMBO BB/KB van béide scholen in één 
 gedeeld gebouw aan de Van der Palmstraat. Beide scholen delen hier ook een 
 sportgebouw. 

 Scenario 2 heet "  Twee keer één  ". In dat scenario krijgen  beide scholen op hun huidige 
 locatie huisvesting en een sportgebouw voor alle leerwegen. Dus CSG De Lage 
 Waard volledig op de Vijzellaan, het Willem de Zwijger College volledig op de locatie 
 Van der Palmstraat. 

 "  Campus  " is de naam van scenario 3. Daarin blijft  Vijzellaan een locatie voor 
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 Havo/VWO met bijbehorend sportgebouw voor CSG De Lage Waard. Op de locatie 
 Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan komt al het VMBO-onderwijs van CSG De 
 Lage Waard in een eigen gebouw. Ook alle leerwegen van het Willem de Zwijger 
 College komen in eigen gebouwen. Het sportgebouw in dit gebied wordt door beide 
 scholen gedeeld. 

 Scenario 4 "  Campus Integraal  " gaat nog een stapje  verder: nieuwe huisvesting voor 
 alle leerwegen van CSG De Lage Waard én het Willem de Zwijger College op de 
 locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan, verdeeld over drie 
 onderwijsgebouwen en een sportgebouw dat door beide scholen wordt gedeeld. De 
 locatie Vijzellaan wordt in dit scenario niet gebruikt voor schoolgebouwen en is 
 daarmee beschikbaar voor bijvoorbeeld woningontwikkeling. 

 Inloopmomenten 
 Op maandag 12 en dinsdag 13 juli (tussen 17.00 en 19.00 uur) is het gemeentelijke 
 projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De 
 Lage Waard en het Willem de Zwijger College tijdens inloopmomenten bereikbaar voor 
 vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. 
 Wethouder Kees de Ruijter: "  Het is goed om met omwonenden,  maatschappelijke 
 organisaties en andere belangstellenden in gesprek te zijn over de mogelijke 
 scenario's, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen.  " 
 Aanmelden voor het bijwonen van een inloopmoment is niet nodig. Beide avonden zijn 
 bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en 
 andere belangstellenden. Alle informatie, scenario's en kaartjes staan op de 
 projectpagina papendrecht.nl/huisvestingvo 

 Hoe gaat het verder 
 Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om 
 ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is 
 op de betrokken locaties. Het college doet in september een voorstel aan de raad. Als 
 de gemeenteraad een keuze maakt voor een scenario, gaat de gemeente dat 
 uitwerken in concretere voorstellen. 
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