Motie BMX baan in Papendrecht
Motie vreemd aan de orde van de dag

Beknopte inleiding
Stunts met de BMX, een kunstwerk maken van fietsen en racefietsen in een circustent op de Markt
in Papendrecht. De gemeente Papendrecht hield op 21 september 2019 een 'Fietscircus' om
fietsgebruik onder inwoners te stimuleren.
Dat evenement volgde op een bewonerspeiling waaruit bleek dat inwoners vinden dat de gemeente
het gebruik van de fiets moet aanmoedigen. Bovendien heeft de fiets volgens het college van b en w
voordelen ten opzichte van de auto vanuit het oogpunt van duurzaamheid, bereikbaarheid,
gezondheid en financiën. Op de Markt was een piste waar showrijders BMX-demo's gaven. Verder
konden bezoekers in een circustent onder meer zelf racefietsen, hun BMX-techniek verbeteren, een
kunstwerk maken met de fiets en de risico's van de dode hoek ervaren vanuit een vrachtwagen.
Initiatief van Stef Borsje (11 jaar)
Stef Borsje heeft handtekeningen opgehaald voor een
laagdrempelige, low-budget, BMX baan op een
(verwaarloosd) voetbalveldje aan het Wilgenpad.

Hij haalde 737 handtekeningen op en
overhandigde ze aan de wethouder. Die zei op zijn beurt dat
een low-budget plan er misschien wel in zat.
Vandaar onze HOOP dat dit toch gaat lukken...

Journaliste Robin Nanninga in het Algemeen Dagblad:

Stef stunt met zijn BMX-wens: ‘De gemeente kijkt serieus naar dit plan’
kopte de krant op 20 februari 2020. Een kleine Papendrechter met een grootse wens: de 11jarige Stef Borsje overtuigde wethouder Arno Janssen van zijn idee om een BMX-baan te
realiseren in zijn dorp. ,,Ik beloof dat we heel serieus kijken naar dit plan.’’… aldus de
wethouder.
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Maar het liep anders
De gemeente kwam met een tamelijk stevig voorwaardenpakket. Geen financiële middelen, hoe
beperkt ook, het plan moest concreter worden, het onderhoud van specifieke elementen diende
door de gebruikers te worden geregeld, regulier onderhoud van het groen (grasmaaien, beplanting
snoeien) bleef de gemeente dan nog wel uitvoeren, maar bij stoppen met het initiatief moest het
verwaarloosde trapveldje ‘in oude staat’ terug worden gebracht.
Bovendien moest het plan, als het concreter was uitgewerkt, nog worden gepresenteerd aan diverse
belanghebbenden. Denk hierbij aan een bijeenkomst (in het Apollohotel?) waar iedereen die er iets
van wilde vinden naar toe kon. De resultaten uit deze bijeenkomst met het (eventueel aangepaste)
concrete plan moest dan nog ter goedkeuring aan het college van b en w worden voorgelegd…,
m.a.w. aan de wethouder zelf! Hoe ingewikkeld kun je het maken?

Het had anders gekund
In plaats van al deze drempelverhogende voorwaarden op te werpen had de wethouder ook kunnen
denken: “Goh, wat een aardig plan; laten we eens kijken hoe we kunnen helpen dit samen te
realiseren". Het is per slot van rekening in het belang van de jeugd dat kinderen (meer) buiten spelen
en niet de hele dag achter de computer hangen. En het is ook een prachtig voorbeeld van
participatie.
Bovendien stond het initiatief van Stef (11) garant voor betrokkenheid vanuit de jongste generatie.
Proactief en ondersteunend: dan had de gemeente samen met de inwoners een leuk initiatief
mogelijk kunnen maken. Het aardige was juist dat het low-budget kon en laagdrempelig was. Het
enthousiasme spatte er toch vanaf?

Maar misschien is het nog niet te laat
Wij willen samen bekijken of er op informele wijze toch iets te regelen is. Onze fractievoorzitter heeft
op vrijdag 5 juni jl. telefonisch contact gelegd met de ambtenaar die is aangesteld voor het beheer en
onderhoud van de speelplaatsen. Deze had op zijn beurt contact gelegd met de ouders van Stef. De
lijntjes zijn kort en het is dus goed mogelijk om langs informele weg tot resultaat te komen.
Stel nou dat we de BMX baan op low-budget niveau op het oude trapveldje kunnen realiseren voor
een paar duizend euro? Dan zeggen wij: DOEN!

Het ‘geen geld’ argument
Het geld is er, want in de maand maart van dit jaar is er nog een bedrag van 27 miljoen euro op de
rekening van de gemeente Papendrecht bijgeschreven. Dat de gemeente geen geld heeft is dus
regelrechte flauwekul.
Tot zover de inleiding.
OP pagina 3 en 4 leest u de Motie BMX baan in Papendrecht.
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Motie BMX / Fietscross baan in Papendrecht
BMX: Engelse afkorting van Bicycle Motocross, waarbij de 'X' voor 'cross' staat. Wordt beoefend op
een crossfiets met kleine wielen en zonder versnellingen op een afgesloten, geaccidenteerd en
zanderig parcours (analoog met motorcross). De beoefenaars ervan worden 'rijders' genoemd.
Overwegende:




Dat het hartverwarmend is dat een jonge Papendrechter een dergelijk initiatief genomen
heeft en enthousiasme heeft laten blijken voor gezond buiten bewegen / sporten;
Dat de gemeente Papendrecht in september 2019 een ‘Fietscircus’ heeft georganiseerd juist
ook met de achterliggende gedachte fietsgebruik onder inwoners te stimuleren;
Dat uit een bewonerspeiling is gebleken dat inwoners fietsgebruik belangrijk vinden;

Vaststellende:




Dat het (doen) aanleggen van een BMX baan in Papendrecht niet wordt belemmerd door
enige beleidsoverweging, aangezien bewegen en sporten over het algemeen als gezond voor
de mens (en in het bijzonder voor de jongere medemens) wordt gezien;
Dat juist in deze Coronavirus crisistijd vanuit de overheid wordt aangedrongen op zoveel
mogelijk de fiets pakken in plaats van andere middelen van vervoer;
Dat het spreekwoord “jong geleerd, oud gedaan” opgeld doet: want wie op jonge leeftijd
heeft leren fietsen kan het ook op oudere leeftijd vaak nog goed. Door de fiets niet alleen te
zien als een vervoersmiddel maar ook als een object waar je plezier aan kunt beleven, wordt
de liefde voor het fietsen aangewakkerd: een investering voor het leven;

Constaterende:






Dat de gemeente (meer dan) voldoende geld heeft om met een paar duizend euro te helpen
de basale benodigdheden aan te leggen;
Dat draagvlak in de gemeente Papendrecht voor de aanleg van een BMX baan aanwezig is,
getuige de opgehaalde – en reeds aan de wethouder overhandigde – 737 handtekeningen;
Dat een BMX baan, hoe low-budget ook, in een behoefte voorziet, met name voor de
jeugdige Papendrechters, en aanleg meerdere gemeentelijke beleidsdoelen (zoals buiten
spelen, bewegen, overlast beperken, sporten, gezondheid bevorderen, tegengaan van
overlast door ‘hangjongeren’) dient;
Dat juist in Coronavirus crisistijd de voorzieningen beperkt zijn vanwege de ingevoerde
overheidsmaatregelen en een BMX baan in de openlucht een alternatieve bijdrage kan
leveren aan de invulling van de hierboven genoemde gemeentelijke beleidsdoelen;

Roept de Gemeenteraad op:







Volmondig “JA!” te zeggen als het gaat om de aanleg van een BMX baan aan het Wilgenpad;
De wethouder in kwestie te steunen met de benodigde middelen voor de aanleg van een
low-budget BMX baan, waarbij gedacht wordt aan een bedrag van maximaal vijf duizend
euro, zodat er vanaf 1 juli 2020 een start gemaakt kan worden met de ingebruikname, met
als doel dat de jeugdige Papendrechters tijdens de komende zomervakantie al gebruik
kunnen maken van deze voorziening;
Informatie te verstrekken in de reguliere kolommen van de gemeente Papendrecht in
weekblad De Klaroen, zodat aan de (jeugdige) Papendrechters duidelijk is dat de BMX baan
voor alle (jeugdige of zich jeugdig voelende) Papendrechters beschikbaar is en door iedereen
(maar waarschijnlijk voornamelijk in de jeugdige leeftijdscategorie) gebruikt mag worden;
In te stemmen met een pilotfase van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 teneinde kennis en
ervaringen die in het komende halfjaar worden opgedaan met elkaar te delen en na de
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pilotfase een evaluatie te kunnen houden over (het mogelijke succes van) de BMX baan,
teneinde te bezien of prolongatie wenselijk is, alsmede onder welke, eventueel aan te
scherpen, voorwaarden samenwerking met vrijwilligers, ten aanzien van de relevante
partijen die bij het project betrokken zullen zijn of worden, tot volle tevredenheid tot stand
kan (blijven) komen.
De pilotfase te gebruiken om eventueel sponsors te enthousiasmeren een ondersteunende
rol te spelen bij de instandhouding dan wel (geleidelijke) uitbouw van de BMX baan naar een
volwaardige variant als blijvende voorziening binnen de gemeente Papendrecht, waarbij de
uitkomsten van de evaluatie alsmede de ervaringen met de BMX baan opgedaan tijdens de
pilotfase nadrukkelijk een rol kunnen spelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Onafhankelijk Papendrecht
Ruud Lammers
José van der Tak
Hendrika Hoekstra
Martijn Hardam
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