
 
 
Papendrecht, 22032021. 
 
Geachte raadsleden, 
 
Waarschijnlijk heeft u al eerder van het maatschappelijk initiatief vernomen, over het Vondelpark, 
doch het plan is nu bijgesteld. Tevens besproken met groen beleid. Ivm het draagvlak wil de 
wethouder weten van de raad, hoe zij er in staan. Ook zijn wij, maar tevens de gemeente, bezig via 
sociale media met een enquête hierover. O.a. op Puur Papendrecht. 
 
 Wij horen graag van u! 
 
*In het kort het plan zoals het er nu ligt;  
3 vakken van het rosarium(is nu minder mooi) worden geruimd op enkele rozen struiken na, die wij 
willen houden op de hoeken bijvoorbeeld, dan gaat de gemeente de drainage aanleggen op deze 3 
vakken, vervolgens frezen en brekers zand erdoor mengen, dan komen de vakken op hoogte en de 
bodem losser. Dit deel is voor de gemeente! 
  
Vervolgens is er een offerte voor 3 verschillende zaad bommen voor de 3 vakken, dus elk vak krijgt 
een verschillend bloem schoonheid, over de diverse jaar getijden. Dit zal ter rekening komen van de 
stichting SMP, die dit ook gaan uitzaaien. Opzet is een pilot in bruikleen van 2 jaar, daarna eventueel 
onbepaalde tijd. De stichting kan meestal elk jaar subsidie aanvragen bij Groene motor zuid Holland 
en het oranje fonds, NL Doet, ook burendag in maart meestal. Op dit moment heeft de stichting 
ongeveer € 1500,- ter beschikking vanuit fondsen voor dit project. 
In het middelste vak willen wij een mooi insecten hotel, er zal een info bord komen met korte uitleg 
wat zijn wij hier aan het doen. 
  
Arjan van de Bijenheerlijkheid, zal tijdens de seizoenen heel goed gaan waarnemen, omtrent 
insecten/bijen etc. 
  
Vanuit de SMP en de NVWA zal er worden gewerkt aan het onderhoud van de vakken, met hulp van 
vrijwilligers. De gemeente voor 1x per einde seizoen afmaaien en afvoeren. 
  
Mijn vraag aan u; Wat is uw mening omtrent dit plan, of wat zou er beter zijn in dit verband? 
Ook willen wij graag dat bijv. de wethouder het opent op 29 mei, met NL Doet.  
Wij werken dus samen met;  
De “SMP”/Bijenheerlijkheid/Natuur en vogelwacht Alblasserwaard. 
 
*Hier een paar foto’s als voorbeeld; 

                                                                                     
 
  
 Wij horen graag van u. 



Namens de werkgroep, 

Leo Quist. 

Leoquist21@gmail.com 

 

 

mailto:Leoquist21@gmail.com

