
5.  Sport, cultuur en recreatie
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5.1  Sportbeleid en activering
Doelstellingen
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid 
bevorderen

Maatregelen
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen 
met sport in aanraking te brengen
Zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering:

o Verdere implementatie evaluatie sportaanbod, proces en rollen

o Uitvoering geven aan activiteiten stimuleringsbudget 'regionale 
samenwerkingsverbanden Grenzeloos actief' voor aangepast sporten

o Uitrol van het project Positief Sportklimaat bij sportverenigingen

o Uitvoeren 'Stapje fitter': activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
door middel van sport en bewegen 

Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven 
aan de regeling jeugdsportsubsidie

Actualisering 'Sport op Koers'

Samenwerkingspartners
 Sportverenigingen

 Scholen

 Regiogemeenten

 Maatschappelijke partners

 SDD

 DG&J

 Sterk Papendrecht

 Sportcentrum
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5.2  Sportaccommodaties
Doelstellingen
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Maatregelen
Onderzoek doen naar de vraag naar en het aanbod van buitensportaccommodaties bij 
sportverenigingen met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid

Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend 
onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties

Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op 
nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op 
continuering bestaand beleid)

Samenwerkingspartners
 Sportcentrum

 Scholen

 Externe adviseurs (Mulier Instituut)

 Sportverenigingen
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5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Doelstellingen
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Maatregelen
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar 
muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie

Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: 
liedjes en theater gebruiken om taal te leren)

Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan

Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij 
demente mensen ter verbetering van hun situatie

Doelstellingen
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Maatregelen
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale 
cultuuraanbieders

Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen

Zoeken naar de mogelijkheid om de Papendrecht Academie in te richten in samenwerking 
tussen Volksuniversiteit, Stichting Dorpsbehoud en de cultuurmakelaar

Doelstellingen
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Maatregelen
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. Deze  clustert de 
vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past. Een voorbeeld daarvan is 
het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk

Doelstellingen
Faciliteren van evenementen

Maatregelen
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten
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Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra

Onderzoeken van de mogelijkheid en oprichting stichting voor het jaarlijks organiseren van 
een zomerfeest

Samenwerkingspartners
 Stichting cultuureducatie ZHZ

 Stichting ToBe

 Excelsior

 Cultuurmakelaar

 Scholen

 Sociale partners

 Volksuniversiteit

 Stichting Dorpsbehoud

 Theater De Willem

 Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen
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5.4  Musea
Doelstellingen
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht

Maatregelen
Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Dorpsbehoud

Samenwerkingspartners
 Stichting Dorpsbehoud
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5.5  Cultureel erfgoed
Doelstellingen
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van 
Papendrecht

Maatregelen
Werken aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie

Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen

Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door 
verstrekken subsidie

Pleiten voor behoud cultuurhistorische identiteit Dijklint bij toekomstige dijkversterkingen 
(Gebiedsraad A5H)

Samenwerkingspartners
 Waterschap 

 Provincie

 Andere gemeenten
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5.6  Media
Doelstellingen
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Maatregelen
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept

Doelstellingen
Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de 
collectie Moderne Kunst

Maatregelen
Concretiseren van het beheer van de collectie

Doelstellingen
Versterken onafhankelijke journalistiek

Maatregelen
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek

Samenwerkingspartners
 Bibliotheek Aanzet

 Dordrechts Museum
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5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Doelstellingen
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier 
prettig voelen

Maatregelen
Verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit, de 
gebruikswaarde en de beeldkwaliteit (door onder andere een nieuw zaai- en maaibeleid)

Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken en aanleg van een A15 park

Vullen en onderhouden van een database flora en fauna samen met o.a. regiogemeenten

Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te 
vergroenen

Uitvoeren van het bijenconvenant door via regulier onderhoud te werken aan ecologisch 
waardevolle bermen (door mogelijkheden te onderzoeken te stoppen met klepelmaaien)

Doelstellingen
Versterking van de ecologische functie

Maatregelen
Samen met inwoners en waterschappen kijken naar een andere wijze van onderhoud van 

water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en –kwantiteit

Raadplegen van ecologische experts, waarbij we het uitvoeren van pilots niet schuwen

Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie (start in 
2019, uiterlijk uitgevoerd in 2020)

Doelstellingen
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te 
ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap

Maatregelen
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimtes en speelmogelijkheden door inspectie, 

onderhoud en vervangen van speeltoestellen met als streven een goed en veelzijdig 
aanbod in stand te houden.

Doelstellingen
Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3
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Maatregelen
Voorbereiden verbetering wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct)

Verbeteren wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade

In gesprek gaan met buurgemeenten en andere partijen over versterken van de recreatieve en 
ecologische functies in het gebied ten noorden van de A15

Doelstellingen
Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors

Maatregelen
Herinrichten park Slobbengors gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor 
van Fokker

Samenwerkingspartners
• Inwoners en ondernemers
• Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht 
en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
• Gemeenten
• Provincie
• Landschapstafel AV
• Rijk
• Woningcorporaties
• Natuur Wetenschappelijk Centrum

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Lasten -9.867 -6.773 -7.290 -7.351 -7.389 -7.459

Baten 2.178 887 885 885 885 885

Gerealiseerd saldo van baten en 
lasten

-7.689 -5.886 -6.406 -6.466 -6.505 -6.574
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