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5.  Sport, cultuur en recreatie
Cultuur
Cultuur is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke 
vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Belangrijk hierbij is 
-naast bereikbare culturele voorzieningen zoals het theater en een moderne bibliotheek- een goede 
aansluiting van het cultuuronderwijs op het cultuuronderwijs binnen de scholen. Kennismaking met 
cultuur door kinderen zal vooral vorm krijgen door het aanbieden van een kunstmenu en specifieke 
projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs. Samenwerking tussen culturele 
instellingen wordt –waar mogelijk- bevorderd. Cultuur dient meer aan te gaan sluiten op het sociaal 
domein (cultuur als middel).

Sport
Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de jeugd, 
volksgezondheid en sociale verbanden. Papendrecht kent een rijk aanbod aan voorzieningen. 
Papendrecht faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk 
mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te 
bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. De 
sportaccommodaties zijn kwalitatief goed. Papendrecht bevordert dat (basis)voorzieningen voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Papendrecht houdt kosten van lokale voorzieningen voor 
sporten betaalbaar door creatieve oplossingen te stimuleren. In dit kader is het Sportcentrum 
Papendrecht per 1 januari 2018 verzelfstandig. Een aandachtspunt voor veel (sport)verenigingen is de 
werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Papendrecht stimuleert de inzet 
van vrijwilligers.
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5.1  Sportbeleid en activering
Doelstellingen
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke 
gezondheid te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan
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
1a. Sportstimulering maakt onderdeel uit van het sportbeleid 'Sport op Koers'. Begin 2018 is een 
evaluatie gereed van het sportaanbod, het proces en de rollen van de gemeente, de verenigingen en 
de scholen. In 2018 worden de resultaten van deze evaluatie verwerkt en geïmplementeerd.
1b. Uitvoering geven aan de activiteiten in het kader van de aanvraag stimuleringsbudget 'regionale 
samenwerkingsverbanden Grenzeloos actief' voor aangepast sporten.
1c. 'Uitrol' van het Project Positief Sportklimaat bij sportverenigingen.

Kwaliteit

 De evaluatie van het sportaanbod is in samenwerking met onderwijs en sportverenigingen 
gerealiseerd.

 Er is een onderzoek gestart naar digitalisering van de sport en beweeg kalender.

 Er is uitvoering gegeven aan de activiteiten in het kader van het stimuleringsbudget 
'regionale samenwerkingsverbanden Grenzeloos actief' voor aangepast sporten. Er is een 
themavond georganiseerd in theater De Willem. De wethouders Sport de heer Paans 
(Papendrecht) en de heer Kraijo (Alblasserdam) hebben samen met Arjo Wijnhorst de 
website Uniek Sporten voor de Drechtsteden in gebruik genomen.

 Het project Positief Sportklimaat is uitgerold bij sportverenigingen en wordt opgevolgd. De 
gemeente maakt campagnes mogelijk. Het project wordt verbreed door ook scholen en 
instellingen voor kinderopvang erbij te betrekken onder de noemer: ‘Positief Klimaat 
Papendrecht’.

Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat 
sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
Uitvoering geven aan de regeling jeugdsportsubsidie.

Kwaliteit

 Het uitvoering geven aan de regeling jeugdsportsubsidie is standaard beleid en wordt 
jaarlijks uitgevoerd.

 In december 2018 is besloten mee te doen met de Brede Regeling Combinatiefuncties.

 Ook is een nieuwe overeenkomst getekend voor aangepast zwemmen tussen de gemeente 
en zwemvereniging De Geul.
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5.2  Sportaccommodaties
Doelstellingen
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan
Actualiseren en uitvoeren  meerjarenonderhoudsplannen

1. Uitvoering geven aan de jaarschijf 2018 van het meerjarenonderhoudsplan.

2. Begin 2018 is een onderzoek gereed naar de toekomstige behoefte aan binnen- en 
buitensportaccommodaties, dit mede in relatie tot de toekomst van de scholen voor voortgezet 
onderwijs. In 2018 zullen mogelijke consequenties van dit onderzoek ter besluitvorming 
worden voorgelegd.

Kwaliteit
1. Het volgende onderhoud heeft plaatsgevonden: 

o vervanging toplaag kunstgrasveld V.V. Drechtstreek

o vervanging toplaag kunstgras Cruyff Court

2. Dit onderzoek is bewust vertraagd omdat er een relatie is met de toekomst van de VO 
scholen. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt het onderzoek weer opgepakt.

Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder

Wat hebben we daarvoor gedaan
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond
Vormgeven aan de nieuwe relatie tussen gemeente en het bestuur van het Sportcentrum.

Kwaliteit
In 2018 is de accounthouderrol in onze gemeentelijke organisatie ingericht. Deze rol is nieuw en 
behelst de sturing op de afspraken die met het verzelfstandigde sportcentrum zijn gemaakt. Er zijn 
nu afspraken vastgelegd waar het sportcentrum op aanspreekbaar is.
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5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Doelstellingen
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan
Implementatie nieuw beleid  cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota 
Cultuurbeleid
Uitwerken startnotitie en opstellen en actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Kwaliteit
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Cultuuragenda 2018-2022. Deze 
agenda geeft op hoofdlijnen het lokale cultuurbeleid voor de komende 4 jaren weer. De 
belangrijkste acties voor de komende 2 jaren zijn hierin opgenomen. De Cultuuragenda is in 
samenwerking met lokale culturele partners opgesteld. Voor 2019/2020 wordt deze verder 
uitgewerkt.

Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Wat hebben we daarvoor gedaan
Lokaal organiseren wat lokaal kan
Actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
bevordering van samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders.

Kwaliteit
Het cultuurbeleid wordt vorm en inhoud gegeven met en door – voornamelijk lokale – partners, 
waarmee in veel gevallen een subsidierelatie bestaat. De cultuurmakelaar is gestart met het 
ophalen van de vraag in het onderwijs. Hierna wordt de vraag opgehaald in het sociaal domein. In 
netwerkbijeenkomsten worden de vraag en het aanbod op elkaar afgestemd. Zo komen we tot het 
aanbieden van een vraaggericht cultuuraanbod.

Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners
Actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
bevordering van samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders.

Gezamenlijk aanbieden cultureel-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen.
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Kwaliteit
Onderdeel van de cultuurnota is het aanstellen van een cultuurmakelaar. De ureninzet van de 
Cultuurmakelaar is tot en met eind 2018 gefinancierd uit reguliere middelen Cultuureducatie. De 
cultuurmakelaar is gestart met het ophalen van de vraag in het onderwijs. Scholen hebben behoefte 
aan een meer geïntegreerd aanbod van culturele producten (binnenschools / buitenschools / 
teamontwikkeling). Ook is de vraag in het sociaal domein opgehaald. Uitkomst hiervan is enerzijds 
een eerste inventarisatie van specifieke projecten per school, anderzijds blijkt er behoefte te zijn 
aan een moderner Kunst/cultuurmenu voor de scholen dat meer aansluit bij in het onderwijs 
gehanteerde kerndoelen en vakoverstijgende "21ste -eeuwse vaardigheden". Het 
Kunst/cultuurmenu is vooral gericht op het ontwikkelen van het cultureel zelfbewustzijn. Hiermee 
heeft de cultuurmakelaar een brug geslagen naar de culturele instellingen en cultuuraanbieders. 
Voorbeelden van activiteiten van de cultuurmakelaar zijn het Cellofestival, het invulling geven aan 
de buitenspeeldag en Kunstcarrousels On Tour. 

Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen

Wat hebben we daarvoor gedaan
Faciliteren evenementen
Faciliteren evenementen door stimuleren van sponsoren en het verstrekken van een subsidie.

Kwaliteit
Bij evenementen is gekozen voor een 'culturele insteek', zoals bijvoorbeeld bij Music, Art & 
Lemonade en Pop Up Papendrecht. Er is een verbinding tot stand gekomen tussen het onderwijs 
en de winkeliers op winkelcentrum De Meent. Deze evenementen zijn mede tot stand gekomen op 
basis van inwonerparticipatie. Tegen de 80 mensen hebben zich hiervoor ingezet.

Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid
Implementatie nota Cultuurbeleid.

Kwaliteit
De cultuurmakelaar heeft de wensen en behoeften van het onderwijs in kaart gebracht. Dit is een 
onderdeel van de Papendrechtse cultuuragenda voor de periode 2018-2022. Hierin is gekozen voor 
vier thema's: cultuuronderwijs, bereik kwetsbare groepen, ontmoeting en inrichting openbare 
ruimte.

Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de 
kerndoelen onderwijs

1.  Subsidieafspraken met Excelsior herzien i.v.m. organisatie HaFaBra-lessen.

2. Afspraken maken met Stichting Culturele Raad Papendrecht.

3. Bij de subsidieafspraken met Stichting Cultuur Educatie Zuid Holland Zuid
• meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten (scholen), hierbij uitgaande van de vraag 
van de scholen
• aandacht voor crossovers (verbinding zoeken met andere beleidsterreinen)
• aandacht voor andere doelgroepen
• afbouw gesubsidieerde individuele muzieklessen met oog voor positie Excelsior
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Kwaliteit
1. Het overleg met Excelsior hieromtrent is opgestart.

2. Afspraken met de Stichting Culturele Raad Papendrecht hebben geresulteerd in nauwe 
samenwerking bij het winterevenement Pop Up Papendrecht.

3. De scholen hebben behoefte aan een geïntegreerd aanbod.

Verzelfstandiging theater

Wat hebben we daarvoor gedaan
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond
Vormgeven aan de nieuwe relatie tussen gemeente en het bestuur van het theater.

Kwaliteit
In 2018 is de accounthouderrol in onze gemeentelijke organisatie ingericht. Deze rol is nieuw en 
behelst de sturing op de afspraken die met het verzelfstandigde theater zijn gemaakt. Er zijn nu 
afspraken vastgelegd waar het theater op aanspreekbaar is.
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5.4  Musea
Doelstellingen
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst

Wat hebben we daarvoor gedaan
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis
Concretiseren van het beheer van de collectie.

Kwaliteit
Een aantal werken uit de collectie Moderne Kunst is opgehangen en ten toon gesteld in het 
gemeentehuis. Over de vervangende ruimte voor het depot Markt 2 heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden.

Een deel (de duurste en zeldzaamste werken) is overgebracht naar het Dordrechts Museum

Kwaliteit
Het Dordrechts Museum heeft het beheer over de kostbare stukken uit de collectie Moderne Kunst 
op zich genomen. Dit deel van de collectie is tentoongesteld in het Dordrechts Museum van 23 juni 
tot 21 oktober 2018. Papendrechters en Papendrechtse scholen konden in die periode gratis een 
bezoek brengen aan het museum.
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5.5  Cultureel erfgoed
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5.6  Media
Doelstellingen
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Wat hebben we daarvoor gedaan
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt
Uitwerking in samenwerkingsovereenkomst tussen Bibliotheek AanZet, Volksuniversiteit.

Kwaliteit
In 2018 is de bibliotheek AanZet verhuisd van Markt 2 naar Veerweg 135. 
De bibliotheek werkt aan de modernisering van het informatieconcept. Zo is in 2018 veel gedaan 
aan allerlei activiteiten die de verbinding in de buurt bevorderen. Denk aan taalcursussen, hulp bij 
het gebruik van digitale hulpmiddelen en kennismaken met cultuur. 
Met Ballast Nedam is in 2018 een haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkeling en realisatie 
van de beoogde Kennismarkt aan de Veerpromenade. Ballast Nedam heeft eind 2018 onverwachts 
laten weten af te zien van dit project. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om met een 
andere ontwikkelaar de plannen te realiseren.

10



5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Doelstellingen
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
Verbetering van de diversiteit, de gebruiksmogelijkheden en de beleving van het openbaar groen voor 
mens en dier.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Flora en Fauna en de Regio
Gezamenlijk met de overige gemeenten in de Drechtsteden en het Natuur Wetenschappelijk Centrum 
het opstellen en onderhouden van een gezamenlijke (raadpleegbare) database flora en fauna.

Kwaliteit
We beschikken over de database flora en fauna in Drechtmaps. Het Natuur Wetenschappelijk 
Centrum houdt deze database bij. Woonkracht10 heeft afgelopen jaar bij een reconstructie een 
beroep gedaan op deze database.

Klimaatadaptatie
Invulling geven aan de strategienota Klimaatadaptatie bij het onderhoud, vervanging en bij het 
opstellen van nieuw beleid. Door middel van het in kaart brengen van de mogelijkheden en deze in de 
praktijk brengen bij integrale vervangingen.

Kwaliteit
Klimaatadaptatie is in het Gemeentelijk Rioleringsplan en de Omgevingsvisie opgenomen. Bij 
diverse rioolwerkzaamheden zijn klimaatmaatregelen geïmplementeerd. 
Voor het eerst sinds tientallen jaren is extra water ingelaten tijdens de droge zomermaanden. Dit 
was nodig om de jonge aanplant van bomen en heesters te behouden. Bij de sportvelden is soms 
overgegaan tot sproeien in de avond en de nacht om de verdamping van water zoveel mogelijk 
tegen te gaan.

Operatie Steenbreek
Door bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergoenen. Meer groen in de tuin en minder 
verharding geeft meer ruimte voor biodiversiteit, meer bijen, vlinders en andere dieren maar ook 
minder wateroverlast bij hoosbuien en minder tempartuurstijging bij hete zomerdagen.

Kwaliteit
Veel aandacht is uitgegaan naar algemene communicatie rondom operatie Steenbreek en naar de 
samenwerking met andere partijen vanuit een stimulerende rol. Er zijn verschillende artikelen 
gepubliceerd en is een filmpje gemaakt over ervaringen van een bewoner die zijn tuin reeds 
vergroend heeft. 

Veel partijen zijn enthousiast om mee te werken aan het vergroenen van onze gemeente. Een paar 
voorbeelden zijn het vergroten van de boomspiegels in de Trasmolen en op schoolpleinen. In het 
najaar is CSG De Lage Waard gestart met de aanleg van een educatief bos.

Uitvoering bijenconvant
Er worden meer kruidenrijke bermen gecreëerd. Dit is heel goed voor de natuur , want bijen, vlinders, 
andere insecten en bijvoorbeeld vogels profiteren hiervan. Daarnaast zien bloemrijke bermen er mooi 
uit.
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Kwaliteit
Er zijn in 2018 insectenhotels geplaatst. Ook is op basis van een maatschappelijk initiatief in park 
Noordhoekse Wiel ruimte gegeven aan het vormen van een voedselbos. Beide maatregelen 
passen bij het Bijenconvenant, waarin Papendrecht is opgenomen als 'Bijvriendelijke gemeente'.

Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan 
Watergangen
Dit betreft het uitvoeren van o.a. omvorming (het  Groenbeheerplan 2018-2021) en het vernieuwde 
bomenverordening groene kaart.

Kwaliteit
Met Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht hebben we overleg gevoerd over de geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan de N3. Met als insteek een landschappelijke inpassing van deze 
werkzaamheden. 

Er zijn in 2018 insectenhotels geplaatst. Ook is op basis van een maatschappelijk initiatief in park 
Noordhoekse Wiel ruimte gegeven aan het vormen van een voedselbos. Beide maatregelen 
passen bij het Bijenconvenant, waarin Papendrecht is opgenomen als 'Bijvriendelijke gemeente'.

Verbeteren groen en water
Dit betreft het uitvoeren van verbeteringen aan groen en water die zijn gericht op het versterken van 
de natuurkwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit. Hierdoor dragen we bij aan in het 
Streefbeeldenplan Stedelijk Water en het Groenbeleidsplan genoemde doelstellingen en kansen.

Kwaliteit
Met Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht hebben we overleg gevoerd over de geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan de N3. Met als insteek een landschappelijke inpassing van deze 
werkzaamheden. 

Er zijn in 2018 insectenhotels geplaatst. Ook is op basis van een maatschappelijk initiatief in park 
Noordhoekse Wiel ruimte gegeven aan het vormen van een voedselbos. Beide maatregelen 
passen bij het Bijenconvenant, waarin Papendrecht is opgenomen als 'Bijvriendelijke gemeente'.

Verbeteren leefomgeving voor dieren en mensen
Betreft verbetering van de leefomgeving voor bijen, vlinders en andere dieren en mensen.
Aanleg van bloemrijke natuurlijke bermen (Idylles) voor bijen, vlinders en andere kleine dieren.

Kwaliteit
Met Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht hebben we overleg gevoerd over de geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan de N3. Met als insteek een landschappelijke inpassing van deze 
werkzaamheden. 

Er zijn in 2018 insectenhotels geplaatst. Ook is op basis van een maatschappelijk initiatief in park 
Noordhoekse Wiel ruimte gegeven aan het vormen van een voedselbos. Beide maatregelen 
passen bij het Bijenconvenant, waarin Papendrecht is opgenomen als 'Bijvriendelijke gemeente'.

Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
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Wat hebben we daarvoor gedaan
Beleidsplan spelen
In 2018 wordt een nieuw beleidsplan spelen opgesteld op basis van de evaluatie van het vorige plan.

De inzet is om bij het opstellen van het beleidsplan kinderen erbij te betrekken.

Kwaliteit
Aanpassingen aan speeltoestellen en speelplekken zijn praktisch en situationeel opgepakt. 
Gewerkt is aan veilige speelplekken met speelwaarde die is afgestemd op de behoefte van 
kinderen in de directe omgeving.

Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen
Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid. Op basis van de inspectie en het 
onderhoudsplan vindt onderhoud of vervanging plaats.

Vervanging wordt waar nodig per wijk opgepakt en in samenwerking met de omwonende kinderen 
voorbereid.

Kwaliteit
Op veel plaatsen in de buitenspeelruimte is de valdempende ondergrond vervangen. Bij de Albert 
Schweitzerstraat is een speeltoestel vervangen dat niet meer gerepareerd kon worden.

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve 
manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de 
gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te 
nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR)

Kwaliteit
Voorbereidingen van een 'rondje Vriesenpolder' zijn in gang gezet. Het gaat daarbij vooral om 
kleine ingrepen voor het verbeteren van de entree voor wandelaars naar de Vriesenpolder en het 
zoeken naar mogelijkheden voor het versterken van de beleving in Park A15. We hebben 
aanpassingen aan speeltoestellen en speelplekken praktisch en situationeel opgepakt. Na 
verankering van de aanpak in een aangepast speelruimtebeleid is inpassing in IBOR mogelijk.

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
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 Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na 
wijziging)

Realisatie 2018 Verschil 2018

Lasten

Sportbeleid en 
activering

-135 -208 -233 -209 25

Sportaccommodaties -4.100 -1.971 -2.328 -2.133 195
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

-1.852 -1.164 -1.193 -1.172 20

Musea -31 -21 -23 -28 -5
Media -615 -579 -586 -590 -4
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

-3.134 -2.830 -2.861 -3.006 -146

Totaal Lasten -9.867 -6.773 -7.223 -7.137 86
Baten

Sportbeleid en 
activering

0 0 15 19 4

Sportaccommodaties 1.289 675 675 707 32
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

650 90 90 96 6

Media 127 0 22 19 -3
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

112 122 245 125 -120

Totaal Baten 2.178 887 1.047 965 -81
Resultaat -7.689 -5.886 -6.177 -6.172 5
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