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Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft de fractie van het PAB een motie 
ingediend met betrekking tot het realiseren van een witte anjers perk. Hiermee wordt 
beoogd een mooie plek te realiseren bij wijze van eerbetoon aan, erkenning van en 
waardering voor Nederlandse veteranen. 
 
 In deze motie wordt aan het college van B&W het volgende gevraagd: 
• In Papendrecht een witte anjers perk te realiseren op een geschikte plek en dit 
samen met de veteranen op te pakken. 
• Bij dit perk een informatiebord te plaatsen met uitleg over de betekenis van het 
symbool van de witte anjer en de veteranen. 
 • De raad hierover op een zo kort mogelijke termijn terugkoppeling te geven. 
 
Een inventarisatie van de opties voor de aanleg van een witte anjers perk leverde 
volgende mogelijke locaties op: 
- Twee locaties in het Wilgendonkpark. 
- Lancasterplein. 
- Het Vondelpark. 
- Ingang begraafplaats. Gazon tegenover de aula en het monument '40-'45. 
 
Overeenkomstig de in de motie verwoorde wens zijn de veteranen bij de keuze van 
de locatie betrokken. Via de contactpersoon is aan de organisatie van veteranen 
gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor één van de hierboven genoemde 
locaties. De keuze is hierbij gevallen op de ingang begraafplaats; gazon tegenover 
de aula en het monument '40-'45. Wij hebben met deze locatie ingestemd. 
 

Binnen het kader van de voorbereiding van de realisering van het witte anjers perk is 
vervolgens gesproken met vertegenwoordigers van het 4 mei-comité. Bij die 
gelegenheid is afgesproken te streven naar een zekere harmonie tussen de plek van 
het oorlogsmonument en het witte anjers perk. Om dit te realiseren is aan de 
ambtelijke organisatie de opdracht gegeven enkele schetsontwerpen te maken. De 
(her)inrichting van het gazon voor de aula is aan de hand hiervan met de 
vertegenwoordigers van de eerdergenoemde organisaties afgestemd. 
Bij het perk zal een speciaal bordje worden geplaatst dat kosteloos van de 
organisatie van de Veteranendag is ontvangen. 
 
De gemeenteraad heeft bij het aannemen van de motie geen budget beschikbaar 
gesteld. De kosten van de aanleg van het perk en de nieuwe locatie van het 



 

 
 

oorlogsmonument bedragen, zijnde circa € 8.000,- worden ten laste worden gebracht 
van de post onvoorzien. Hierover zal in de Perspectiefnota worden gerapporteerd. 
 
Wij vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  
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