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november 2020 

september 2020  

behandeld door  H. van Rijsbergen 

Westenberg ons kenmerk  2020-0135224 

telefoonnummer  14 078 

onderwerp  Papendrecht Academie 

 
Geachte heer/mevrouw,  
 
 
Met deze brief informeren wij u over de resultaten van een verkenning naar de 

haalbaarheid van een Papendrecht Academie, waarin onderwerpen als de historie, 

de ruimtelijke indeling en de cultuur van Papendrecht aan bod zouden kunnen 

komen. Een dergelijke verkenning is in het collegeactieprogramma aangekondigd en 

in het kader van deze verkenning is met diverse personen binnen onze gemeente 

gesproken. 

 

Particuliere initiatieven 

De gemeente Papendrecht kent al een aantal particuliere initiatieven op dit gebied.  

Zonder uitputtend te zijn, kan hierbij onder andere worden gedacht aan de website 

www.oud-papendrecht.nl, die door de (door de gemeente gesubsidieerde) Stichting 

Papendrecht Verrast in stand wordt gehouden. Deze website kent een schat aan op 

wijkniveau gerubriceerde foto's en films, dorpsverhalen en een beschrijvingen van de 

plaatselijke middenstand. De website is (peildatum november 2020) al meer dan 2,2 

miljoen (!) keer bezocht. Daarnaast is er de Facebook pagina 'Voor en door 

Papendrechters' met ruim 3500 volgers (peildatum november 2020) waar een 

levendige uitwisseling van historische informatie plaatsvindt. Verder kan worden 

gedacht aan de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, die met enige 

regelmaat over (de geschiedenis van) Papendrecht publiceert. Gelet op de 

particuliere initiatieven die zich al bezig houden met de informatie-uitwisseling over 

de cultuur en geschiedenis van Papendrecht en hun bereik, hebben wij de conclusie 

getrokken dat de urgentie ontbreekt om op dit terrein aanvullende maatregelen te 

nemen. 

 

Ontwikkelkosten 

De oriëntatie heeft verder duidelijk gemaakt dat voor de ontwikkeling van 

lesmateriaal en het aantrekken van docenten voor de Papendrecht Academie 

ontwikkelkosten noodzakelijk zijn. Desgevraagd heeft het bestuur van de 

Volksuniversiteit  aangegeven dat voor de ontwikkeling van een Papendrecht 

Academie de nodige investeringen moeten worden gedaan, waarvan het rendement 

hoogst onzeker is. De Volksuniversiteit kan en wil dit risico nu niet lopen, mede gelet 



 

 
 

op de feit dat men nog steeds in beeld is voor de bezuinigingsoperatie 2020. De 

Stichting Dorpsbehoud is ook betrokken geweest bij de gesprekken over de 

Papendrecht Academie. Men vindt het een aansprekend idee, maar het ontbreekt de 

stichting aan middelen en menskracht om substantieel in de Papendrecht Academie 

te kunnen investeren. Voor de goede orde: voor de ontwikkeling van de Papendrecht 

Academie zijn binnen de begroting van de gemeente Papendrecht geen middelen 

beschikbaar gesteld. 

 

Samenvattend heeft de verkenning op dit onderwerp vooralsnog onvoldoende 

aanknopingspunten opgeleverd om verdere stappen te nemen. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,                          de burgemeester, 
 
 
 
J.M.  Ansems                            A.J. Moerkerke  
 
 
 
 
 


