
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

 Verdere implementatie en evaluatie sportaanbod, proces en rollen

 De gemeente geeft uitvoering aan 'Inclusief sporten' als onderdeel van het Sportakkoord

 Uitvoeren 'Stapje fitter': activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tot 50% 
werkcapaciteit en statushouders 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

Actualisering 'Sport op Koers'
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Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om 
te bewegen in de  omgeving

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
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van 
buitensportaccommodaties 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
 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 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

6



Bevorderen 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

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Maatregelen
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De 
cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past 
(In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs).
Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousels per wijk
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Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de 
scholen

Faciliteren van evenementen

Maatregelen
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten

Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra

Stimuleren van een zomer- en een winterfeest
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Op gang brengen van het gesprek om  maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een 
jaarlijks zomerfeest te organiseren

In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar 
bevrijding (het zomerevenement)

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
Vaststellen 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

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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Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –
etalage))

Maatregelen
Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren 
Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de 
baggerindustrie

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

Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie 
(deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de 
rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen)

Maatregelen
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie

Samenwerkingspartners
 Bibliotheek Aanzet

 Dordrechts Museum
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5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Doelstellingen
Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen)

Maatregelen
Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, 
streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode)

Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze 
collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% 
natuurvriendelijk onderhouden)

Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park  
Noordhoeks wiel en het park langs de A15)

Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat 
betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15)
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Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven

Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier 
prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen)

Maatregelen
Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en 
ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren

Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te 
vergroenen
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Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het 
kader van het bijenconvenant

Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie

Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding

Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade

Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland'
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Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen

Maatregelen
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als 
streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod

Versterken recreatieve functie

Maatregelen
Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare 
hellingbaan voor het te water laten gaan van boten

Wijzigingen in beheer watergangen

Maatregelen
Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de 
flora en fauna.
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Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen

Maatregelen
Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van 
maatregelen

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

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
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 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Lasten

Sportbeleid en 
activering

-209 -213 -283 -283 -283 -216

Sportaccommodaties -2.133 -2.312 -2.342 -2.325 -2.393 -2.399
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

-1.172 -1.207 -1.365 -1.351 -1.357 -1.374

Musea -28 -21 -24 -24 -24 -24
Media -590 -578 -595 -595 -596 -596
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

-3.006 -2.958 -2.974 -2.921 -2.915 -2.916

Totaal Lasten -7.137 -7.290 -7.583 -7.499 -7.568 -7.525
Baten

Sportbeleid en 
activering

19 0 0 0 0 0

Sportaccommodaties 707 675 718 718 718 718
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

96 90 90 90 90 90

Media 19 0 0 0 0 0
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

125 120 124 124 124 124

Totaal Baten 965 885 932 932 932 932
Resultaat -6.172 -6.406 -6.651 -6.567 -6.636 -6.593
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