Aan de voorzitter van de gemeenteraad
van de gemeente Papendrecht
t.a.v. de heer C.J.M. de Bruin
Markt 22
3351 PB Papendrecht

Papendrecht, 4 juli ’14
Onderwerp: het Huis van de Democratie, ontwikkeling centrum/ Marktplein

Zeer geachte heer de Bruin,
In aansluiting op de discussie in de commissie(s) van de recente vergadercyclus, zo vlak voor de
zomervakantie, geven wij graag een nadere beschouwing in een paar A4-tjes van de initiële ideeën
die wij hebben gepresenteerd tijdens de commissie. Deze brief is niet uitputtend, hoogstens
richtinggevend en gaat uit van de wens om tot een open en constructie gedachtevorming in de Raad
te komen ten aanzien van een van de grootste uitdagingen van deze tijd: hoe maken we met elkaar
de Markt een interessante plek?
Nu de plannenmakerij voor de herinrichting van de Markt in ontwikkeling is, de verbouwing
(vernieuwbouw) van het gemeentehuis eraan zit te komen en de lokale democratie van onze
gemeente op een absoluut dieptepunt is aangeland (getuige het feit dat partijen van uiterst links tot
rechts met elkaar als de grote middenpartij in één Coalitie/ College zijn gaan zitten na de
verkiezingen van maart 2014), de uitvoering eigenlijk het centrale discussiethema in tal van dossiers
lijkt te zijn, lijkt het Onafhankelijk Papendrecht hét geschikte moment om de boel eens flink op te
schudden! De Raad moet zich minder met uitvoering en meer met kaderstelling en ideeënrijkdom
bezig houden. Ook kan er nog een schepje dualisme bij.
Zoals wij voor de verkiezingen al aan eenieder die het maar horen wilde hebben laten weten dat wij
als OP een impuls willen geven aan verhoging van de kwaliteit van de lokale democratie in onze
gemeente, zo nemen wij nu het initiatief om aan u als voorzitter van de Raad een brief te schrijven
die bedoeld is, en in die zin is dit een verzoek aan uw bestuursorgaan, het ertoe te leiden dat er een
brede integrale discussie wordt opgestart over nut en noodzaak van een Huis van de Democratie.
De politieke fracties ontberen op dit moment een fysieke ruimte om inwoners te kunnen spreken en
hun volksvertegenwoordigende rol goed in te kunnen vullen. Platter gezegd: als
gemeenteraadsfractie willen wij een kantoor. Een kantoor waarvan uit wij kunnen werken. In zijn
algemeenheid kunnen we stellen dat de Gemeenteraad als zodanig wordt achtergesteld bij het
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College. Niet alleen qua mogelijkheden en middelen, ook qua ondersteuning en middelen, ook qua
fysieke ondersteuning. Het college komt elke week in de krant, foto hier foto daar, de Gemeenteraad
nooit. De griffie dient uitbreiding te krijgen. Wij hebben als OP dezer dagen in het kader van de
regionale samenwerking bepleit het aantal fte’s voor onze lokale griffie(rs) te verhogen, teneinde nog
beter op de samenwerking in te kunnen spelen. Wat ons betreft mogen de miljoenen die vanuit de
regio nog niet aan de gemeenten zijn terugbetaald (Jaarstukken GRD 2013) direct ten gunste komen
aan het versterken van de lokale democratie in Papendrecht.
Wat staat ons voor ogen met het Huis van de Democratie?
Overbruggen van de afstand tussen burgers en lokale politici, door een permanente ruimte te
scheppen, in of nabij het Gemeentehuis, om een raadsspreekuur voor de inwoners van Papendrecht
te kunnen houden. Burgers kunnen zo op een laagdrempelige manier aan hun vertegenwoordigers in
de raad laten weten wat hen bezighoudt en wat er volgens hen anders en/of beter zou kunnen.
Raadsleden kunnen dan met die informatie beter gemotiveerde beslissingen nemen.
Ideaal zou (kunnen) zijn een ruimte boven het Grand Café in de nieuw te bouwen ruimte naast het
Gemeentehuis waar ook de bibliotheek zal worden gehuisvest als dat mogelijk is binnen de kaders
die nog in ontwikkeling zijn. Vandaar ook dat wij nu alvast een paar van onze ideeën bij u neerleggen.
En het is onze bedoeling dat op basis hiervan een nadere discussie komt met uitwerking van schetsen
en tekeningen zodat de bevolking van Papendrecht zich daarover zal kunnen gaan uitspreken.
Ons staat voor ogen een bruisend sociaal, ondernemend en cultureel centrum hart dat klopt met de
welbekende Papendrechtse beat, een ruimte met beperkte commerciële café faciliteit, waarin zitting
kunnen krijgen een bibliotheek, en een filmzaal; de programmering bijvoorbeeld in samenwerking
met Landvast uit Alblasserdam, samenwerking met de scholen zoals het Willem de Zwijger College,
een dansgelegenheid voor de jeugd, maar ook voor de ouderen, onder het maaiveld, Excelsior
oefenruimte onder het maaiveld van de Markt, is een optie, zou je eens moeten uitwerken, heeft
positieve effecten op beperking geluidsoverlast, nieuwe studio’s, versterking culturele hartfunctie,
(in Parijs zijn ook ondergrondse theaters en muziekstudio’s, dat werkt goed), ruimten voor
raadsleden om inwoners te spreken, een politiek-cultureel centrum à la De Balie, waar tal van
discussies en evenementen kunnen plaatsvinden, sponsored debates door Fokker, Boskalis en ga zo
maar door, zodat de Markt weer een levendige plek wordt, ook in de avonduren. De volksuniversiteit
kan ook bij deze plannen worden betrokken. Want ook onderwijs is een speerpunt van het College,
daar hoort de VU dus ook bij. Bovendien trekt dit beschaafde mensen aan vanuit de hele regio, die
dan ook weer bij ons in Papendrecht gaan / komen winkelen. Alles volgens PPP, Public Private
Partnership. Een directe railverbinding met Rotterdam. Ter ontlasting van de A15.
Overlast verwachten wij in dit nader uit te werken concept te kunnen beperken omdat het
activiteiten zijn die over het algemeen inzetten op beschaafde jeugd en volwassenen. De kermis zal
elders zijn tenten dienen op te slaan. Maar daar komen we wel uit, er zijn zat plekken die voor een
kermis veel geschikter zijn. Het gaat om een algehele upgrading (qua fysiek en qua programmering)
van het Marktplein. Maatwerk?
RTV Papendrecht tenslotte, zou wat ons betreft kunnen worden gehuisvest in de alsdan
leegkomende ruimten aan de Markt waar nu de bibliotheek is gevestigd. Dan lossen we in één keer
de huisvestingsproblemen van onze lokale omroep op en we betrekken de lokale omroep, de lokale
media, nauwer bij de centrumfunctie van de Markt van Papendrecht. Waarom geen krantenredacties
aan de Markt vestigen? De lokale en regionale pers kan wel een impuls gebruiken, misschien zit daar
wel een synergie. Een perscentrum dient er ook te komen, zodat wij onze persconferenties daar
kunnen beleggen. De andere fracties en de gemeente, het bedrijfsleven en overige maatschappelijke
organisaties mogen daar natuurlijk ook graag gebruik van maken.
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En dit alles dichtbij de inwoners van Papendrecht. Dit kan mogelijk in een multimediale fysieke
ruimte worden georganiseerd en gerealiseerd; meenemen in de vernieuwbouwplannen.
Evenementen in en om het stadhuis kunnen direct worden verslagen. Via de lokale omroep. Ook zal
er een herijking van het evenementenbeleid moeten komen v.w.b. de Markt. En eerder hebben wij
bepleit de Raadsvergaderingen via RTV Papendrecht uit te laten zenden, zodat we de inwoners veel
beter dan tot nu toe kunnen laten meekijken bij wat er gebeurt in de Raadszaal. Openheid en
Transparantie. Dat is wat wij willen, daar vinden wij elkaar als wij het coalitieakkoord lezen.
Een en ander zal elkaar kunnen gaan versterken in een cultureel symbiotische relatie, waarbij de
onderscheidende elementen samenkomen en sterker zullen zijn dan in het geval dat zij verspreid
liggen over het grondgebied van de gemeente. Tegengaan van vernippering.
Programmatische samenwerking met Theater de Willem dient zeker ook in deze eerste proeve van
ideeënvorming geïntegreerd te worden, zodat het culturele cluster van onze gemeente een impuls
krjgt. De inrichting van het plein zelf, de Markt, kan op basis van deze ruimtelijke, culturele en
programmatische ideeën verder vorm gegeven worden, zodanig dat onze Papendrechtse historie en
het cultureel erfgoed er ook een plekje in krijgen. Om die reden bevelen wij (herhaald) aan de
cultuur-historische onderzoekers bij de verdere planontwikkeling aan de Markt te betrekken. Ook al
v.w.b. de bomenaanplant.
Papendrecht heeft afscheid genomen van het concept Drechtstad.
Dat vereist dat we de plannen met betrekking tot de inrichting van ons centrale dorpsplein nu gaan
heroverwegen. Papendrecht is (geografisch) het Zonnige Hart van de Drechtsteden, en een Centrum
van de Alblasserwaard, en heeft een magneetfunctie en uitstraling op de direct aangrenzende en
omliggende gemeenten, die zelfs reikt tot ver in de Alblasserwaard, Dordrecht, Utrecht en verder.
Van die spilfunctie in dit gebied moet Papendrecht gebruik gaan maken, nog veel meer dan te doen
gebruikelijk. Ook de onafhankelijkheid van de gemeente Papendrecht is met al deze plannen op
termijn het beste gediend. Wij kunnen ons voorstellen dat wij als Raad een museumbeleid gaan
opzetten en ontwikkelen. Er zijn best wel enkele promintente Papendrechters die daar graag hun
schouders onder zouden willen zetten. Een structurele subsidie voor museum Dorpsbehoud dient
nog deze periode serieus bezien te worden. In aanvulling daarop kunnen dan sponsorbijdragen
worden gezocht. Op deelterreinen is wellicht intermuseale samenwerking een optie.
De economie trekt al weer een beetje aan, en Papendrecht heeft een internationale koppositie, ook
binnen de Drechtsteden. De drie decentralisaties in het sociale, en zorgdomein zullen vrij geolied
worden ingevoerd, gelet op de presentaties van onze ambtenaren, maar dat is korte termijn werk.
Ook de langere termijn moeten we als Raad niet uit het oog verliezen.
Want dát gaat (o.a.) over centrumfunctie, infra, de kansen voor het bedrijfsleven, onze economische
slagkracht, het MKB, de voorzieningen voor ons allemaal, de leefbaarheid in den brede, maar ook in
het kleine, de ontwikkelde bevolking, de vergrijzing inbegrepen, van onze gemeente enzovoorts.
Er dienen nieuwe ambities te worden geformuleerd die verder gaan dan de huidige; er is een
toekomst te winnen. We praten hier over de lange termijn, we kijken een paar tientallen jaren
vooruit. Papendrecht is niet meer het suffe eendje dat de miljoenentekorten (Noordoevers) van
Dordrecht aanvult, Papendrecht komt voor zichzelf op. En toont bewust wat het kan en waartoe het
in staat is. Er kan nu weer wat gebeuren, er is lef nodig, jazeker, een duidelijke visie, Papendrecht
gaat zelfbewust de toekomst in, fier en onafhankelijk. Als we de markt- en centrumplannen nu
serieus hoger op de agenda zetten, volgens de richting die wij met deze brief aangeven, dan komen
de parkeergarages i n het centrum ook wel weer vol te staan.
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Wat niet wegneemt dat we het wandel- en fietsverkeer natuurlijk ook stevig zullen moeten
aanmoedigen. Het gaat om een goede mix.
Tot slot voor nu
Het Huis van de Democratie staat op deze manier niet alleen voor een praktische nood die gelenigd
moet gaan worden, en liefst op korte termijn, maar ook voor een schat aan ideeën zodat onze
gemeente en ons centrum weer echt leefbaar, inspirerend, cultureel bruisend en wie weet culinair
gewaagd zal worden. Dat trekt mensen aan, is een magneet voor toerisme.
Deze brief dus graag te bezien als aanzet tot een verveelkleuring, verbeelding en verdieping van en in
de discussie, waarop na de zomervakantie kan worden voortgeborduurd.

Met vriendelijke groeten,
Ruud Lammers
fractievoorzitter
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