
 

 

 

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 taak om zoveel mogelijk mensen met sport in 
aanraking te brengen 
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: 

 Verdere uitvoering sportmodule op Puur Papendrecht 

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

 Stimuleren sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten met behulp van  buurtsportcoaches 

 
 

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

 
 



4 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

Jeugdsportsubsidie deel 1 

Aan sportverenigingen die een aanvraag hebben ingediend, is een bedrag van € 9,63 per in 
Papendrecht woonachtig jeugdlid tot 18 jaar uitgekeerd. De verenigingen gebruiken deze 
jeugdsportsubsidie voor het aanstellen van trainers, het verlagen van de contributie en/of het 
organiseren van activiteiten voor de jeugd.  

Jeugdsportsubsidie deel 2 

Dit budget is bedoeld voor sportverenigingen die één of meerdere activiteiten organiseren waarvan 
de hoofddoelstelling is andere jongeren te bereiken dan de eigen jeugdleden. In dit kader zijn 
activiteiten georganiseerd door:  Zwemvereniging De Geul (Schoolzwemkampioenschappen), 
Hansbalverenging DES'72 (Kennismakingsactiviteiten Handbal), Atletiekvereniging Passaat 
(Lenteloop), Korfbalvereniging PKC (Open training voor scholen, Schoolkorfbaltoernooi en 
Welpentoernooi) en Tafeltennisvereniging Papendrecht ( Seizoensopening en Scholierentoernooi) 

De in 2020 in gang gezette actualisering van 'Sport op Koers' verder vormgeven 

 
 

Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om 
te bewegen in de omgeving 

 
 

Vanuit sportstimulering werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het 
voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid 
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Samenwerkingspartners 
 Sportverenigingen 

 Scholen 

 Regiogemeenten 

 Maatschappelijke partners 

 SDD 

 DG&J 

 Sterk Papendrecht 

 Sportcentrum 

 Ondernemers 
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5.2  Sportaccommodaties 
Doelstellingen 
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. 
 

Maatregelen 
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van 
buitensportaccommodaties 
Met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid en van daaruit versterken van de 
accounthoudersrol. 

 
 

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

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

Omdat in 2019 geen richting is vastgesteld voor de locatie van de VO-scholen, is het aanvullend 
onderzoek (nog) niet uitgevoerd. Dit vindt later plaats. 

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

 Sportcentrum 

 Scholen 

 Externe adviseurs 
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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 een modern cultuuraanbod en 
cultuureducatie tot stand brengen 

 
 

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

 
 

Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein 
Zoals bijvoorbeeld cultuur inzetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie. 

 
 

Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor kwetsbare ouderen 
Het gaat om het organiseren van professionele culturele activiteiten bij mensen thuis, in een 
wijkcentrum of op een dagbestedingslocatie. Hierbij ligt de focus op de positieve gezondheid. 
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Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders 
 

Maatregelen 
Gezamenlijk met lokale aanbieders een cultuur-educatieprogramma aanbieden voor scholen en 
peuterspeelzalen 

 
 

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven 
 

Maatregelen 
De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de 
cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders 
Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk. 

 
 

Faciliteren van evenementen 
 

Maatregelen 
Stimuleren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, 
ondernemers en anderen 
(onder andere op het Marktplein) 
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Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een 
ondersteunende houding 
De insteek is om jaarlijks culturele activiteiten en evenementen te organiseren (bijvoorbeeld het 
zomerfeest) 

 
 

Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een 
jaarlijks zomerfeest te organiseren 
(als de coronacrisis voorbij is) 

 
 

Samenwerkingspartners 
 Stichting cultuureducatie ZHZ 

 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 diverse instanties om dit vorm te geven 

 
 

Samenwerkingspartners 
 Stichting Dorpsbehoud 

 Volksuniversiteit 

 Historische Vereniging West-Alblasserwaard 
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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 
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

Dit is een permanent aandachtspunt en in 2019 aan de orde geweest bij Westeind 130, Verkoop 
Westeind 58/60, Oosteind 64, Kraaihoek 6, Visschersbuurt en Westeind 202. 

Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door 
verstrekken subsidie 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

Op grond van de 'Subsidieverordening Beeldbepalende Panden langs de Papendrechtse dijk', met 
bijbehorende lijst van panden, kunnen de eigenaren van deze panden in aanmerking komen voor 
subsidie. Subsidiabel zijn alleen de werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, die 
voor herstel, behoud en/ of verbetering van de karakteristiek van het beeldbepalend pand, op een 
sobere en doelmatige wijze te herstellen, noodzakelijk zijn. Dit zijn met name 
restauratiewerkzaamheden aan de voorgevel en/ of zijgevel welke vanaf de openbare weg 
zichtbaar zijn. Van deze subsidieregeling is in 2019 tien keer gebruik gemaakt. 

Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie 
Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van 
die Perspectievennota.  
Bewaken behoud cultuurhistorische identiteit van het dijklint bij ontwikkelingen rond waterveiligheid 
(toekomstige dijkversterkingen) 
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Samenwerkingspartners 
 Waterschap  

 Provincie 

 Andere gemeenten 
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5.6  Media 
Doelstellingen 
Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op 
elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt 
 

Maatregelen 
Monitoring van de samenwerking van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit 

 
 

Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de Rietgorscollectie 
 

Maatregelen 
Onderzoeken wat de beste wijze is van beheer van de kunstcollectie De Rietgors en kunst in de 
openbare ruimte en het uitwerken van een plan daarvoor 

 
 

Samenwerkingspartners 
 Bibliotheek Aanzet 

 Dordrechts Museum 
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5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Doelstellingen 
Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht 
 

Maatregelen 
Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-
2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen 
Uitgangspunt is meer, diverser en aantrekkelijker groen binnen de gemeente, zodat mensen zich hier 
prettig voelen. 

 
 

Ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en samenwerken aan natuurbehoud met inwoners 
en maatschappelijke partners 
Zoals het vergroenen van de Stellingmolen in 2020. 

 
 

Het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op publiek- en privaat terrein 
Hierbij wordt, vanuit Operatie Steenbreek, zo mogelijk de samenwerking gezocht met initiatieven van 
bewoners, organisaties of bedrijven. Groen en biodiversiteit vormen daarbij het uitgangspunt. 
(Communicatie)activiteiten richten zich op kennisoverdracht, educatie en het versterken van 
initiatieven. Denkbaar zijn zaai- of plant acties/challenges. 

 
 

Versterken ecologische functie 
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Maatregelen 
Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische 
verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie) 
Dit traject heeft een looptijd tot en met 2022. 

 
 

In 2021 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort 
Zo zorgen we voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna en voor afwisselende flora. 
De ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties heeft een aantal jaren nodig. 

 
 

Samen met een ecoloog de ecologische ontwikkeling van natuurvriendelijk gras en 
bosplantsoen volgen 
Eventueel bijstellen en hierover communiceren. 

 
 

Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal 
uitgevoerd 
Dit doen we vooral in de hiervoor geschikte grootschalige vakken. 
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We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte 

 
 

Voldoende speelgelegenheden aanbieden 
 

Maatregelen 
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen 
Het streven is een veelzijdig speelaanbod in stand te houden. 

 
 

In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van 
speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk 
spelen en speelaanleidingen 
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Versterken recreatieve functie 
 

Maatregelen 
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding 
(Verbeterde aansluiting op Vriesenpolder). Deze wordt gelijktijdig uitgevoerd door RWS met de 
reconstructie N3 in 2021 (was oorspronkelijk eerder gepland). 

 
 

Versterken kwaliteit watergangen 
 

Maatregelen 
Uitvoering pilots met ander wateronderhoud ter versterking van de natuurwaarde van water 
(zoals bij lange watergang Alver), waarbij minder verstoring optreedt in de ecologie 
We onderzoeken mogelijkheden voor natuurvriendelijk beheer. 

 
 

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 

 Waterschap 



19 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten       

Sportbeleid en 
activering 

-224,29 -283,26 -315,90 -315,90 -248,90 -248,90 

Sportaccommodaties -2.497,57 -2.342,05 -2.355,71 -2.476,02 -2.481,38 -2.481,64 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

-1.210,81 -1.364,73 -1.409,80 -1.416,73 -1.433,41 -1.437,66 

Musea -24,36 -23,87 -24,40 -24,38 -24,36 -24,34 
Media -607,94 -594,86 -658,98 -614,34 -614,70 -615,09 
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

-3.253,77 -2.974,01 -2.884,80 -2.886,31 -2.893,75 -2.898,04 

Totaal Lasten -7.818,74 -7.582,77 -7.649,59 -7.733,68 -7.696,50 -7.705,67 
Baten       

Sportbeleid en 
activering 

1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sportaccommodaties 804,29 718,00 747,00 765,00 765,00 765,00 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

108,16 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

124,30 123,80 124,20 124,20 124,20 124,20 

Totaal Baten 1.038,25 931,80 966,20 984,20 984,20 984,20 
Resultaat -6.780,49 -6.650,97 -6.683,39 -6.749,48 -6.712,30 -6.721,47 


