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1 Inleiding 

‘De Sociale Toekomst van Papendrecht’ is een initiatief van de gemeente Papendrecht om samen 
met haar inwoners en maatschappelijke partners te komen tot een nieuwe sociale beleidsvisie. 
Daarmee wil de gemeente diegenen die hulp nodig hebben nog beter ondersteunen, 
bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de 
samenleving.   
 
In het voortraject zijn er al bijeenkomsten geweest met de gemeenteraad van Papendrecht, 
waarin raadsleden hun inbreng hebben gegeven. Ook is er in de bibliotheek van Papendrecht een 
MeetUp georganiseerd door de gemeente samen met de Sociale Dienst Drechtsteden. Tijdens 
deze avond vond een eerste gesprek met inwoners plaats, gericht op de regionale en lokale 
sociale beleidsvisie. 
 
Tijdens ‘De Sociale Toekomst van Papendrecht’ is de gemeente verder in gesprek gegaan met 
inwoners. De uitkomsten vormden vervolgens de leidraad voor een conferentie met 
maatschappelijke organisaties, samenwerkingspartners en verenigingen. Dit eindverslag bevat 
een korte schets van het traject en een uitgebreide weergave van de opbrengsten.  
 

2 Schets van het traject 

2.1 Samen het proces vormgeven 

Bij de start van het project werkten gemeente Papendrecht en Antea Group in een aantal 
werksessies samen het proces uit. Tijdens het startoverleg werd gebrainstormd over wat we 
wilden ophalen gedurende het participatieproces op basis van het doel. Het doel van het 
participatieproces werd als volgt geformuleerd: Met mantelzorgers, vrijwilligers, 
maatschappelijke partners in gesprek gaan over thema’s als armoede, samenwerken, 
domeinoverstijgend werken, positieve gezondheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk om van hen 
te horen wat zij belangrijk vinden in het kader van het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 
2022. Vervolgens hebben we besproken hoe we de dialoog het beste konden organiseren; welke 
concrete vragen wilden wij stellen en hoe kwamen we het meest effectief in gesprek met de 
doelgroepen.  Zo is tot het besluit gekomen om een activiteitenweken te organiseren, waarin 
laagdrempelig bij bestaande activiteiten werd aangesloten om met bewoners in gesprek te gaan. 
Deze inbreng zou daarna worden gebruikt om beelden te toetsen bij de maatschappelijke 
partners tijdens een conferentie (intern ook wel de ‘arena’ genoemd). In eerste instantie was het 
plan om tijdens de activiteitenweken ook bij verenigingen langs te gaan, maar door beperkingen 
in capaciteit en tijd werd besloten dit niet te doen. In overleg met Communicatie van de 
gemeente hebben we bepaald welke doelgroepen we graag zouden willen spreken in de 
activiteitenweken. We hebben de doelgroepen via verschillende kanalen uitgenodigd voor de 
activiteitenweken: via informatie op de website, een bericht in de krant, uitgedeelde flyers en 
berichten op social media. Voor de conferentie werden maatschappelijke partners direct 
uitgenodigd via e-mail.  
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Door samen het proces vorm te geven hebben gemeente Papendrecht en Antea Group bij de 
start uitgebreid stil gestaan bij het delen van beelden en verwachtingen. 

2.2 Inwonersparticipatietraject 

Het eerste deel van het proces was gericht op inwonersparticipatie. Uitgangspunt was om in een 
korte tijdspanne met zoveel mogelijk inwoners in gesprek te komen. De gemeente sloot daarom 
van 6 t/m 23 mei aan bij bestaande activiteiten in Papendrecht om met inwoners in gesprek te 
gaan. Het overzicht van de bezochte activiteiten/locaties: 
 
6 mei -  13.00-16.00 uur - Bibliotheek Aanzet 
7 mei -  10.00-17.00 uur - Bibliotheek Aanzet 
7 mei -  11.00-13.00 uur - Wijkgebouw De Spil 
8 mei -  13.30-16.30 uur - Buurtsteunpunt Bij Bosshardt 
9 mei -  10.30-12.00 uur - Kinderboerderij Papenhoeve 
9 mei -  13.00-16.00 uur - St. Werkbank Drechtsteden, Papendrecht 
13 mei - 10.00-12.30 uur - Buurtsteunpunt Bij Bosshardt 
13 mei - 13.00-17.00 uur - Bibliotheek Aanzet 
14 mei - 10.00-12.30 uur - Buurtsteunpunt Bij Bosshardt 
14 mei - 10.00-17.00 uur - Bibliotheek Aanzet 
15 mei - 13.00-16.00 uur - Bibliotheek Aanzet 
16 mei - 10.30-12.00 uur - Kinderboerderij Papenhoeve 
23 mei - 19.30-21.30 uur - Alzheimercafé in De Waalburcht 
 
Het inwonersparticipatietraject was ingestoken om een zo breed mogelijke doelgroep aan 
inwoners te bereiken. Daarbij was er extra aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers.  
Tijdens deze gesprekken met inwoners maakten we gebruik van een vragenlijst. Op de volgende 
pagina volgt in blok 1 het overzicht van de (hulp)vragen, die gesteld konden worden aan 
inwoners. 
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Blok 1: Hulplijst vragen voor activiteitenweek 

 
 
 
 

Algemeen  
- Stel u heeft hulp nodig, waar zoekt u die dan? Weet u waar u terecht kan met uw vragen? 
- In hoeverre moet de gemeente/overheid inwoners die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, helpen? 

Wat moeten inwoners zelf regelen en oppakken? 
o Bijvoorbeeld als uzelf ouder wordt. Misschien loopt u dan moeilijker en moet daardoor uw huis 

worden veranderd zodat u er goed en veilig kan blijven wonen. Moet de gemeente daarbij 
helpen of vindt u dat dat uw eigen taak is? 

o Wat heeft u straks nodig om langer thuis te blijven wonen als u ouder wordt? Hoe denkt u dat 
uw leven er straks uitziet?  

- Sommige inwoners hebben mogelijk recht op hulp van de overheid, maar vragen er niet om. Hoe kunnen 
we deze inwoners helpen om toch de hulp te krijgen die ze nodig hebben? Moet de gemeente actief 
contact zoeken of mag de inwoner zelf bepalen wanneer hij/zij om hulp vraagt? 

- In hoeverre ziet u eenzaamheid in uw omgeving? Onder welke 'groepen' mensen komt eenzaamheid 
denkt u voor? 

- Op welke manieren zou de gemeente eenzame mensen kunnen helpen? Wat zou u hiervoor zelf 
kunnen/willen doen?  

- Waar zou de gemeente zich op moeten richten bij het tegengaan van eenzaamheid?  
- Als u armoede signaleert, wat doet u daar dan mee? 
- Op welke manieren zou de gemeente mensen in armoede kunnen helpen/ondersteunen? Wat hebben zij 

denkt u nodig, bijvoorbeeld geld of andere spullen?  
- Waar moet de gemeente haar hulp op richten bij het tegengaan van armoede? 

 
Vrijwilligers 

- Rollen en verwachtingen van beide kanten 
o Hoe ziet u de rol van vrijwilliger? Wat betekenen zij voor de Papendrechtse samenleving? Wat 

mag van hen verwacht worden? 
o Hoe ziet u de rol van het verenigingsleven in de samenleving? 
o Welke rol ziet u weggelegd voor Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen? 

- Ondersteuning 
o Welke ondersteuning heeft u nodig om uw vrijwilligerswerk te kunnen doen?  
o Waar kan de gemeente u bij helpen? 

 Doorvragen op waardering; wat verwacht men daarin? 
o Waar klopt u als vrijwilliger aan als u ondersteuning nodig heeft?  
o In hoeverre is de mogelijke hulp van de gemeente en andere organisaties bereikbaar en 

bekend bij vrijwilligers? 
 Hoe kan de gemeente haar ondersteuning verbeteren? 
 Heeft u als vrijwilliger invloed op het ondersteuningsaanbod van de gemeente? 

Mantelzorgers 
- Rollen en verwachtingen van beide kanten 

o Hoe ziet u de rol van mantelzorger? Wat mag van hen verwacht worden? 
o Welke rol ziet u weggelegd voor Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen? 

- Ondersteuning 
o Welke ondersteuning of hulp heeft u nodig om uw mantelzorgtaken te kunnen doen? 
o Waar kan de gemeente u bij helpen? 

 Doorvragen op waardering; wat verwacht men daarin? 
o Waar heeft u zorgen over? 
o Wat hebben mantelzorgers nodig om te voorkomen dat zij overbelast raken? 
o Waar klopt u aan als u ondersteuning nodig heeft? 
o Heeft u het idee dat ondersteuning laagdrempelig beschikbaar is (o.a. bekend en bereikbaar)? 
o Bent nu als mantelzorger bekend met respijtzorg? Hoe kijkt u hier tegenaan? En weet u waar u 

dit aan kunt vragen? 
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2.3 Conferentie met maatschappelijke partners 

Op 6 juni werd de conferentie 'de Sociale Toekomst van Papendrecht' georganiseerd. Betrokken 
maatschappelijke partners, organisaties en verenigingen in Papendrecht ontmoetten elkaar en 
gingen in gesprek over thema's als mantelzorg, eenzaamheid en armoede. Daarnaast werden 
belangrijke uitkomsten van het inwonersparticipatietraject getoetst en konden deelnemers op 
interactieve wijze hun mening geven over verschillende vraagstukken.  
 
Hieronder in afbeelding 1 is het programmaboekje (binnenkant) van de conferentie opgenomen. 
 

 
Afbeelding 1: Binnenkant van het programmaboekje van de conferentie. 

 
De opbrengsten en inhoudelijke input van de maatschappelijke partners zijn opgenomen in dit 
eindverslag. Er is tevens een detailverslag van de dag opgesteld: dit verslag is ook gedeeld met de 
deelnemers.  
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3 Opbrengsten 

Papendrecht is een fijne plek om te wonen. Dat is een breed gedragen gevoel dat inwoners 
deelden tijdens de activiteitenweken, maar ook door maatschappelijke partners onderschreven 
werd. Inwoners wonen met plezier en tevredenheid in Papendrecht. Ook vinden zij dat de 
gemeente op een prettige manier met hen in contact staat. De opbrengsten uit het traject zijn er 
dan ook op gericht om zicht te krijgen op die zaken waar de gemeente volgens de inwoners nog 
meer op in kan zetten.  

3.1 Eenzaamheid en ontmoeten 

Eenzaamheid en ontmoeting zijn de meest besproken onderwerpen tijdens het 
inwonersparticipatietraject: deze kwamen ook tijdens de conferentie aan bod. Veel inwoners 
gaven aan dat eenzaamheid een rol speelt binnen Papendrecht. Uit de gesprekken bleek dat 
eenzaamheid niet alleen onder ouderen een probleem is, maar dat ook jongeren hier mee te 
maken hebben. Het probleem schuilt niet in een tekort aan activiteiten die georganiseerd 
worden, maar de drempel is vaak te hoog. Ook kan meer bekendheid aan en informatie over  
de activiteiten worden gegeven. Het beter faciliteren van de activiteiten wordt gezien als een 
mogelijke oplossing om eenzaamheid tegen te gaan. In de volgende twee paragrafen is de 
opgehaalde informatie uiteengezet. In het volgende hoofdstuk komt de relatie tussen 
eenzaamheid en het fysieke domein aan bod.   
 

3.1.1 Eenzaamheid en aanspraak 

Eenzaamheid is een thema dat ook in Papendrecht een rol speelt. Dit is een aandachtspunt dat 
inwoners (die we in de bijeenkomsten hebben gesproken) meerdere malen hebben benadrukt. 

 Eenzaamheid is niet altijd goed zichtbaar. Daar zou verandering in moeten komen. De 
Oostpolder is een locatie die vaak is genoemd in het kader van eenzaamheid. Dit hangt 
volgens de inwoners samen met het gebrek aan sociale voorzieningen in en 
bereikbaarheid (zie deze thema’s) van de Oostpolder. 

 Niet alle inwoners gaven aan eenzaamheid in hun omgeving op te merken.  

 De schaamte is te groot en volgens inwoners is de drempel te hoog voor eenzame 
inwoners om actie te ondernemen en deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten. 
Maatschappelijke partners waren het hier grotendeels mee eens. Tijdens de conferentie 
bleek dat 29 van 54 aanwezigen het eens waren met de stelling “er wordt veel 
georganiseerd tegen eenzaamheid, maar de drempel is te hoog.” Dit is te zien in 
afbeelding 2 (op de volgende pagina). Ook de maatschappelijke partners gaven aan dat 
schaamte een drempel is. 

 Toch vinden verschillende inwoners dat men zelf ook verantwoordelijkheid moet nemen 
om hier verandering in te brengen en mee te gaan doen. Er werd enerzijds gemeld dat 
de gemeente hierin zou kunnen ondersteunen, maar anderzijds klonken er geluiden dat 
de gemeente hier geen grotere rol in hoeft te nemen. Een van de geopperde ideeën was 
om vrijwilligers aan te wijzen om mensen zowel fysiek als mentaal te ondersteunen om 
naar een activiteit te gaan. 

 Enkele inwoners benoemden ook dat de gemeente bijvoorbeeld financieel kan 
ondersteunen bij het opzetten van een werkgroep ‘eenzaamheid’, via deze werkgroep 
kan de gemeente inwoners stimuleren om mee te doen. Een kanttekening hierbij is dat 
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deze werkgroep al bestaat, maar blijkbaar nog niet breed bekend is. Verder zou de 
gemeente volgens een aantal inwoners huisbezoeken kunnen organiseren. 

 
Afbeelding 2: Resultaten van stelling voor maatschappelijke partners: “er wordt veel georganiseerd tegen 
eenzaamheid, maar de drempel is te hoog.” 

 Volgens de inwoners die we hebben gesproken heerst niet alleen eenzaamheid onder 
ouderen, maar ook onder jongeren. Wanneer zij geen netwerk hebben vanuit school of 
sport, dan kan dit een serieus probleem zijn. De activiteiten voor jongeren zouden ook 
uitgebreid moeten worden (zie thema activiteiten).  

 Verder werd benadrukt dat het organiseren van activiteiten op zondag een wens is van 
de eenzame bewoner. Een koffiemoment op deze dag zou al voldoende zijn. Er is 
aangegeven dat mensen die niet naar de kerk gaan, zich erg verheugen op de maandag, 
omdat er dan weer nieuwe activiteiten of koffiemomentjes op de planning staan. 

3.1.2 Activiteiten en voorzieningen 

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken met inwoners is de behoefte aan 
activiteiten en voorzieningen voor jong en oud. Er worden in de huidige situatie al verschillende 
activiteiten georganiseerd, zoals de koffiemomentjes. Deze vindt men zeer waardevol.  

 Er is door aantal (oudere) inwoners aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer 

activiteiten waar zij aan deel kunnen nemen, zowel doordeweeks als in het weekend. De 

activiteiten die er zijn, duren vaak kort en het is bovendien niet voor iedere oudere 

mogelijk om er te komen. Eén of twee middagen in de week bezig zijn, is volgens vele 

inwoners die we hebben gesproken al voldoende om de eenzaamheid te doorbreken. 

Een voorbeeld van een activiteit die is benoemd, is een moestuin-middag (met planten 

op hoogte), waarbij ouderen samen kunnen komen en kunnen tuinieren. Daarnaast 

worden de koffiemomentjes zeer waardevol gevonden, omdat deze vrijblijvend en 

laagdrempelig zijn. De wens is uitgesproken om deze koffiemomentjes uit te breiden 

met een gezamenlijk diner-moment. Ten slotte wordt het investeren in relaties met 

buren door een ‘burendag’ te organiseren als idee benoemd.  

 Naast de behoefte aan activiteiten is er duidelijk een behoefte aan  voorzieningen voor 

ouderen. Ouderen ontmoeten elkaar nu met name in de kerk of de bibliotheek. Er is 

meerdere malen de wens uitgesproken om een ‘bejaardensoos’ of een centraal gelegen 

wijkcentrum op te richten, waar de ouderen altijd binnen kunnen lopen. De bestaande 

voorzieningen waar ouderen elkaar treffen, de kerk en de bibliotheek, worden als 

waardevol gezien. Er is dan ook door verschillende inwoners gezegd dat de bibliotheek 
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groter en op een meer prominente locatie in het centrum geplaatst mag worden. De 

voorziening die het meest wordt gemist door de ouderen, is het bejaardentehuis.  

 Ondanks het feit dat er niet veel jongeren gesproken zijn, is het gebrek aan 

voorzieningen voor jongeren in verschillende gesprekken teruggekomen. Er is geen 

leuke plek in Papendrecht waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten of uit kunnen gaan. 

Dit kan uiteindelijk ook leiden tot eenzaamheid onder jongeren.  

 Een specifieke locatie die veelvuldig werd benoemd als plek waar te weinig aanbod aan  

voorzieningen is en te weinig activiteiten plaatsvinden voor jongeren en ouderen, is de 

Oostpolder. De wens is uitgesproken om ook koffiemomenten in de Oostpolder te 

organiseren.  

 Verschillende inwoners geven aan dat de activiteiten beter gepromoot moeten worden. 

Veel (oudere) inwoners hebben geen weet van de mogelijke activiteiten waar zij naartoe 

kunnen gaan. Wanneer de promotie op orde is, vinden de inwoners dat de burger 

vervolgens zelf het initiatief moet nemen om zich aan te melden/deel te nemen. 

Promotie van activiteiten voor 60+’ers kan bijvoorbeeld geïnitieerd worden door 

maandelijks of wekelijks een overzicht van de activiteiten in het Papendrechts 

Nieuwsblad te plaatsen. Zij lezen vaak nog de papieren versie van de krant in plaats van 

de digitale versie.  

 Naast de reguliere activiteiten is de wens uitgesproken om meer in te zetten op 

sportieve activiteiten voor licht (verstandelijk of fysiek) beperkten of ouderen met een 

laag inkomen. Er zijn in Papendrecht veel mensen die niet mee kunnen of willen doen 

met reguliere sportclubs. Door ook deze doelgroep de mogelijkheid te bieden om 

sportief bezig te zijn en te ontmoeten, kan de eenzaamheid onder deze groep verkleind 

worden.  

 Er zijn diverse, dagelijkse activiteiten die een oudere graag zou willen doen, maar soms 

niet alleen kan. Boodschappen doen of de tuin onderhouden zijn hier voorbeelden van. 

Deze voorbeelden zijn benoemd als activiteiten waar ouderen ondersteuning in  

wensen. Hierdoor zijn ouderen toch bezig, maar is het niet te zwaar voor hen.  

 Ten slotte liggen er volgens de inwoners kansen in het creëren van ruimte voor cultuur. 

Er kan nog meer ingezet worden op lokale talenten en het creëren van eigenheid.   

3.2 De (sociale) leefomgeving 

Sociale problematiek heeft vaak een relatie met de fysieke omgeving. Tijdens de gesprekken 
met inwoners werd duidelijk dat zij prettig wonen in het dorp. Er is echter een aantal 
aandachtspunten binnen het fysieke domein welke aangepakt moet worden om er voor te 
zorgen dat de inwoners prettiger en daardoor langer in Papendrecht willen blijven wonen, 
maar zich ook minder eenzaam voelen. In dit hoofdstuk is de opgehaalde informatie 
uiteengezet in drie paragrafen: woningaanbod, bereikbaarheid en vervoer en openbare ruimte.  
 

3.2.1 Woningaanbod  

Het woningaanbod is een onderwerp dat voor alle inwoners in Papendrecht in de toekomst zal 
spelen. Er is hier tijdens de gesprekken dan ook veel over gezegd. Het woningaanbod behoort in 
principe tot het fysieke domein, maar doordat er veelal is gesproken over het woningaanbod in 
relatie tot zelfstandigheid, eenzaamheid en ontmoeting, behoort dit eveneens tot het sociale 
domein.  
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 Het woningaanbod voor ouderen sluit niet goed aan op de vraag. Verschillende 

inwoners hebben aangegeven dat er te weinig (betaalbare) huurwoningen voor ouderen 

zijn en dat er te weinig gelijkvloerse woningen (bungalows) zijn. Voor de gezonde 

ouderen heeft het niet altijd de voorkeur om in een appartementencomplex te gaan 

wonen. Ouderen die wel graag in een appartement zouden willen wonen, kampen met 

een tekort aan aanbod en daardoor lange wachttijden voor huurwoningen.  

 Ouderen die in een eengezinswoning wonen, willen vaak niet weg uit hun woning. De 

overstap naar een appartement zien zij als een achteruitgang. Op basis van deze inbreng 

werd de maatschappelijke partners de vraag voorgelegd “wat kunnen mensen doen om 

lang en zelfstandig thuis te blijven wonen?” De meest genoemde reacties waren dat 

ouderen ‘actief’ moeten blijven en een sterk netwerk moeten hebben en houden dat 

tijdig signalen kan geven als hulp nodig is. Om dit netwerk te ondersteunen moet aan 

een aantal randvoorwaarden worden voldaan, waaronder voldoende 

ontmoetingsplekken en activiteiten. 

 Er zijn in de afgelopen jaren veel mooie appartementencomplexen gerealiseerd. De 

inwoners wonen hier over het algemeen zeer prettig. De kanttekening die daarbij 

geplaatst werd, is dat de gebouwen eenzaamheid stimuleren. De bewoners van de 

complexen ontmoeten elkaar weinig, doordat er sprake is van een portiek per 

verdieping met alleen dichte voordeuren. De wens van verschillende inwoners is dat de 

gebouwen in de toekomst worden afgestemd op ontmoeting. Dit kan bijvoorbeeld 

gerealiseerd worden door ramen aan de zijde van de portiek te plaatsen of door een 

gezellige ontmoetingsruimte/restaurant op de begane grond te maken. Deze 

gemeenschappelijke ruimtes worden in bejaarden-/verzorgingstehuizen goed gebruikt. 

Een idee dat geopperd werd, is het gebruiken van langdurig leegstaande woningen als 

ontmoetingsruimtes.  

 Voor ouderen die graag naar een appartement willen verhuizen, maar waarvoor de 

wachtlijst lang is, is het in sommige gevallen financieel niet haalbaar om al het 

benodigde onderhoud aan de huidige woning te laten plegen. Soms willen of kunnen zij 

dat simpelweg niet. Hier zou een regeling voor bedacht kunnen worden, zoals een 

“blijverslening”.  

 Ten slotte is ter sprake gekomen dat er te weinig betaalbare starterswoningen voor 

jongeren zijn. Dit gebrek, in combinatie met het gebrek aan voorzieningen voor deze 

doelgroep, zorgt ervoor dat jongeren wegtrekken naar grotere steden.  

3.2.2 Bereikbaarheid en vervoer 

Bereikbaarheid en vervoer worden gezien als knelpunten binnen Papendrecht. Een goede 
bereikbaarheid staat aan de basis van de aantrekkelijkheid van een gemeente. Voor jongeren is 
een goede verbinding per openbaar vervoer van belang. Voor ouderen is het vervoer van en naar 
activiteiten noodzakelijk om hieraan te kunnen deelnemen. Hieronder zijn de benoemde punten 
met betrekking tot dit thema uiteengezet. 

 De komst van de Qbuzz heeft weinig vooruitgang gebracht in het OV-aanbod. Mensen 
die slecht ter been zijn, kunnen moeilijk naar de knooppunten komen (die verder liggen 
dan de bushaltes voorheen), op zondag rijdt er geen bus meer naar Dordrecht en de 
verbinding van en naar het centrum is verslechterd (na 19.00 uur rijdt er niets meer naar 
centrum). De Oostpolder is meerdere malen specifiek benoemd als locatie waar het 
(openbaar) vervoer en de bereikbaarheid te wensen over laten.  
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 Overige OV-verbindingen, zoals de waterbus en de hopper, kunnen eveneens worden 
verbeterd. De verbinding van de waterbus is op werkdagen goed, maar in het weekend 
vaart deze niet (in Papendrecht). De hopper zou tevens meer gepromoot moeten 
worden. Dit kan onder andere door het aanbieden van een Hopperpas, de wachttijd te 
verkorten en de frequentie/aantal zitplekken te vergroten. Tevens is een enkele keer 
benoemd dat er een metroverbinding moet komen tussen Papendrecht en Rotterdam 
om de lijntjes met de ‘grote stad’ kort te houden. Dit kan daarbij de aantrekkelijkheid 
van Papendrecht voor jongeren vergroten. 

 Voor ouderen is het gebruik van het OV duurder (vooral de tuktuk) en lastiger geworden 
door de komst van alle digitale middelen. Een groot deel van de inwoners die we 
hebben gesproken pleit voor goedkoper en/of gratis OV voor ouderen (in Dordrecht kost 
het bijvoorbeeld € 12,50 per jaar om gebruik te maken van de bus). 

 Verder wordt parkeren als een heikel punt gezien. Parkeren in het centrum en bij de 
bibliotheek is erg lastig. Ook moet er meer toezicht komen op parkeren, dit wordt 
verder uitgelicht in onderstaand thema. 

 Daarnaast is er op sommige plekken een gebrek aan fietspaden (bijv. aan de P.C. 
Hooftlaan) en zijn er gevaarlijke kruispunten in de gemeente (bijv. aan de Jan 
Steenlaan). Ook de overlast van fietsers ten opzichte van voetgangers is genoemd, zoals 
bij het fietspad langs het nauwe stuk bij Action. Een inwoner zei hierover: 'ze rijden de 
vouwen uit je broek!' 

 Vervoer is voor ouderen die zelf niet mobiel zijn noodzakelijk om uitstapjes te kunnen 
maken en deel te kunnen nemen aan activiteiten. Verschillende inwoners gaven aan dat 
de mogelijkheden hierin vergroot moeten worden. Er zijn nog diverse ouderen die wel 
naar activiteiten zouden willen, maar hier niet kunnen komen. Het vergroten van deze 
mogelijkheden kan eenzaamheid tegengaan. Een voorbeeld dat is benoemd, is de 
“Sjuttul”: vrijwilligers met busjes worden ingezet om de ouderen te vervoeren. 

3.2.3 Openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte kan ontmoeting stimuleren. Afhankelijk van de inrichting 
en staat van onderhoud is de openbare ruimte een prettige of onprettige plek om te verblijven. 
Veel sociaal contact vindt plaats in de openbare ruimte. Hieronder worden de behoeften op het 
gebied van openbare ruimte en voorzieningen weergegeven. 

 Uit de gesprekken is gebleken dat er te weinig openbare ruimte is voor recreatie. Er is 
als idee aangedragen om meer ‘minibosjes’ te implementeren. 

 Ook bankjes dragen bij aan sociaal contact op straat. Er is door verschillende inwoners 
aangegeven dat er een tekort aan bankjes is, onder andere bij Sterk Papendrecht en de 
Wieken. Inwoners zien echter ook wel in dat het plaatsen van bankjes hangjeugd 
aantrekt, dus hier moet een afweging in worden gemaakt. Het plaatsen van meer 
prullenbakken in de gehele gemeente moet ervoor zorgen dat er minder zwerfafval en 
uitwerpselen van honden in de openbare ruimte te vinden zijn. De inwoners geven aan 
dat zij dit zien als de taak van de overheid. Dit kan gefinancierd worden door het 
invoeren van hondenbelasting.  

 Speeltuinen voor kinderen zijn locaties waar veel inwoners samenkomen. Er is enkele 
malen aangegeven dat er te weinig speelvoorzieningen voor kinderen aanwezig zijn in 
Papendrecht.  

 Ten slotte werd aangegeven dat de gemeente over het algemeen meer zou moeten 
doen aan handhaving in het kader van zwerfafval, het onderhouden van de groene 
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openbare ruimte en het parkeren van fietsen en auto’s. Dit kan de openbare ruimte 
aangenamer maken.  

3.3 Ouder worden en ondersteuning 

In Papendrecht wonen veel ouderen. Door de toenemende vergrijzing zal dit percentage in de 
toekomst alleen maar groter worden. Door het verdwijnen van de bejaardentehuizen zal er 
een groter beroep gedaan worden op de thuiszorg en mantelzorgers. Vrijwilligers en 
mantelzorgers zetten zich niet alleen in voor ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld 
sportverenigingen, mensen met een beperking etc. Weten deze mensen waar zij ondersteuning 
of voorzieningen kunnen krijgen?  
 

3.3.1 Thuiszorg 

Ouderen wonen met veel plezier in Papendrecht en zijn over het algemeen tevreden over de 
ondersteuning en thuiszorg zoals deze nu georganiseerd is. In de toekomst gaat er echter veel 
veranderen: ouderen zullen langer thuis blijven wonen en dat heeft diverse gevolgen. Waaronder 
dat er ook meer thuiszorg nodig is. Daarnaast hebben hulpbehoevende inwoners die thuis wonen 
(in plaats van in een bejaardentehuis) minder sociale contacten.   

 Verschillende ouderen gaven aan het niet eens te zijn met de afschaffing van 
bejaardentehuizen. Het bejaardentehuis werd gezien als iets positiefs, een plek waar 
ouderen elkaar ontmoeten en tevens zorg kunnen krijgen indien nodig.  

 Daarnaast werd door enkele inwoners aangegeven dat zij, naast hulp in bijvoorbeeld het 
schoonmaken van het huis, graag ondersteuning willen bij het doen van de 
boodschappen of het maken van een wandeling. Hierdoor zouden zij meer kunnen 
ondernemen.  

 Daarbij geven enkele inwoners die gebruik maken van de thuiszorg aan dat zij weinig 
sociaal contact hebben met de verzorgende. De verzorgenden hebben een strak 
schema, waardoor er geen ruimte is voor een gezellig praatje. De verzorgenden zelf 
willen dit ook graag, maar ze hebben hier geen ruimte en budget voor. Door dit wel 
mogelijk te maken, kan de eenzaamheid onder deze ouderen verminderd worden.  

 Voor de thuiszorg is bepaald welke dingen zij wel of niet mogen doen in de tijd dat de 
hulpbehoevende wordt geholpen. Zo was er een bewoner die aangaf dat de thuishulp 
de ramen niet meer mag schoonmaken aan de buitenkant, maar zij kan zelf niet op een 
krukje staan. Er zou meer maatwerk moeten komen op wat de hulpbehoevende echt 
nodig heeft. 

3.3.2 Vrijwilligers en mantelzorgers 

In Papendrecht zijn veel inwoners actief als vrijwilliger en mantelzorger. De gemeente 
Papendrecht is trots op deze inwoners. De inwoners die we hebben gesproken gaven hun mening 
gegeven over de voorzieningen voor mantelzorgers en vrijwilligers die zij al dan niet ontvangen, 
en wat de gemeente daarin kan verbeteren. 

 Ondanks dat veel van hen van mening zijn dat de vrijwilligers en mantelzorgers goed 
worden gewaardeerd (o.a. met een vrijwilligersontbijt en een extraatje aan het eind van 
het jaar via de SSKW), is geeft een aantal  inwoners aan dat dit beter kan worden 
gefaciliteerd. Als alle actieve vrijwilligers aangemeld zouden zijn bij de SSKW krijgen zij in 
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ieder geval een kortingspas of klein presentje aan het einde van het jaar. Dit geeft hen 
een extra gevoel van waardering. Tevens zou er een breder aanbod aan 
mantelzorgvoorzieningen kunnen worden aangereikt, waarbij als voorbeeld is benoemd 
dat er financieringsregelingen voor reiskosten e.d. zouden kunnen komen. 

 De ondersteuning vanuit de gemeente aan verenigingen en vrijwilligers kan beter 
worden georganiseerd en gefaciliteerd. Hierbij werd een EHBO-cursus als voorbeeld 
genoemd. 

 Er zou minder concurrentie tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten zijn. 
Meer samenwerking en verbinding is de sleutel tot succes! 

 In sommige instanties is volgens verschillende inwoners het vrijwilligerswerk niet (goed) 
georganiseerd, waardoor het vrijwilligerswerk niet positief wordt ervaren. Zo moet de 
vrijwilliger soms zelf zorgen voor een vervanger indien hij of zij verhinderd is. Op deze 
manier voelt vrijwilligerswerk als een verplichting, waardoor het minder aantrekkelijk 
wordt om vrijwilliger te worden. 

 Door de komst van Sterk Papendrecht wordt er goed aan de weg getimmerd op het 
gebied van ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Toch is (op dit moment) de 
mantelzorgcoach volgens een enkele inwoner niet altijd goed te bereiken. Ook geven 
maatschappelijke partners tijdens de conferentie aan dat mensen nog altijd niet weten 
waar ze naar toe kunnen voor informatie en ondersteuning. Er kan dus nog gewerkt 
worden aan de bekendheid van Sterk Papendrecht. 

Tijdens de conferentie werd hier verder met maatschappelijke partners over gesproken, aan de 
hand van de vraag: “wat is er nodig om mantelzorgers goed te ondersteunen en te waarderen?”  
De inbreng van de deelnemers is te zien in afbeelding 3. 

Afbeelding 3: Wordcloud van inbreng maatschappelijke partners tijdens de conferentie. 
 

Zoals in de wordcloud te zien is, vonden de meeste deelnemers dat aandacht, erkenning en 
waardering de belangrijkste sleutelfactoren zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Bovendien 
werd vaak benoemd dat respijtzorg zou kunnen helpen om de druk bij mantelzorgers te verlagen. 
Een belangrijke kanttekening die een deelnemer hierbij plaatste was “het gaat niet alleen om 
waardering, maar juist ook om begrip, bijvoorbeeld vanuit de werkgever.” Wanneer iemand 
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mantelzorger is, kan dit soms betekenen dat flexibiliteit op het werk nodig is. Het komt nu nog 
vaak voor dat de mantelzorger op onbegrip stuit van de werkgever. Deelnemers vinden het 
belangrijk dat de mantelzorgers in beeld komen bij de gemeente. Dan wordt het ook mogelijk om 
samen met (wie?) te bepalen welke hulpbehoefte er is en zijn er korte lijnen tussen gemeente, 
mantelzorgers en hulpverleners.  

3.3.3 Informatieverstrekking 

Alhoewel de meeste inwoners Sterk Papendrecht kennen en de inwoners tevreden zijn over de 
manier hoe Papendrecht dit aanpakt, zijn er omtrent het verstrekken van informatie over 
bijvoorbeeld wie zij zijn en waarvoor je bij hen terecht kunt nog enkele verbeterpunten. 

 Het is volgens enkele inwoners niet duidelijk waarvoor welke stichting staat. Ondanks 
dat Sterk Papendrecht ontstaan is om hier juist meer duidelijkheid en structuur in te 
scheppen, is het nog niet bij iedereen helder waar en bij wie ze moeten aankloppen voor 
hulp. Het is voor sommigen bijvoorbeeld onbekend hoe je aan mantelzorg komt als je 
netwerk niet groot is en je hier ook niet (particulier) voor kunt betalen. 

 Sommige inwoners hebben het gevoel dat zij van het kastje naar de muur worden 
gestuurd bij o.a. Sterk Papendrecht. Het voelt aan als een grote organisatie die naar 
elkaar wijst en dat er niet snel actie wordt ondernomen. 

 Het zou voor (oudere) inwoners helpen als zij worden geïnformeerd middels 
bekendmakingen via de krant, want de drempel naar digitale informatieverstrekking is 
voor velen te hoog.  

 Ook zou de informatie meer visueel moeten worden gemaakt. Zo bereik je een nog 
grotere groep, waaronder mensen met verslechterd zicht en laaggeletterde inwoners. 

 Verder zou de thuishulp meer ruimte moeten krijgen om de informatie over activiteiten 
en voorzieningen mondeling met de inwoners te bespreken, zodat zij ook via deze weg 
goed op de hoogte worden gehouden met wat er in de gemeente wordt georganiseerd. 

3.4 Armoede en preventie 

Problemen komen vaak pas aan het licht wanneer deze al in een vergevorderd stadium zijn. 
Preventie van problemen kan dit tegengaan en daarmee tevens veel kosten voor de overheid 
besparen. De inwoners van Papendrecht die wij gesproken hebben vinden dan ook dat hier op 
ingezet moet worden. Er moet tevens meer aandacht komen voor personen of families die last 
hebben van armoedeval.  

3.4.1 Preventie en stille problemen 

Het preventief opsporen van problemen en het inzetten op signaleren van stille problemen wordt 
door een gedeelte van de inwoners die we hebben gesproken aangestipt als aandachtspunt.  

 Preventie op stille armoede wordt belangrijk geacht, ook al is dit in de praktijk vaak 

lastig uit te voeren. Het is van belang dat de problematiek wordt opgespoord voordat 

deze al in een vergevorderd stadium is. Dit is volgens de inwoners die we hebben 

gesproken een taak van de overheid.  

 Signaleren wordt vaak genoemd inwoners. Door eenzaamheid en sociaal isolement te 

signaleren kan tijdig worden ingegrepen. Het is hierbij van belang dat niet alleen de 

mondige burger gevonden wordt, maar dat er juist ingezet wordt op het bereiken van de 

minder mondige inwoner die niet uit zichzelf naar de bibliotheek of andere 
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bijeenkomsten komt. Inwoners geven aan dat de gemeente hier het voortouw in zou 

moeten nemen. De minder mondige (eenzame) inwoner zou sterk gestimuleerd moeten 

worden om zich te melden of naar een activiteit te komen. Op welke manier dit 

vormgegeven kan worden, is een vraag voor de toekomst.  

 Tot slot is er met enkele inwoners gesproken over preventie in relatie tot ouder worden. 

Het is voor veel ouderen lastig om de eigen regie op te geven. Dit gebeurt daarom vaak 

te laat, waardoor er al verschillende problemen ontstaan zijn (betalingsachterstanden, 

fysieke klachten etc.). In het kader van preventie is het vooral lastig om het moment te 

bepalen dat het nodig is om de eigen regie op te geven. 

3.4.2 Armoedeval 

Armoedeval is een verschijnsel bij een kleine groep bewoners die zich precies op/net boven de 
armoedegrens bevindt, waardoor deze doelgroep geen uitkering ontvangt, maar ook niet goed 
kan leven van hun inkomsten. Dit onderwerp is door verschillende inwoners aangestipt als 
probleem. Een directe oplossing of idee is niet benoemd.  

 Er zou meer omgekeken moeten worden naar mensen of huishoudens waar sprake is 

van armoedeval.  

 Armoedeval komt, naast de werkende inwoner, ook voor bij pensioengerechtigden. 

Personen met een klein pensioen vallen ‘net buiten de boot’. Doordat zij geen financiële 

ondersteuning krijgen, leven zij op de armoedegrens. Dit zorgt voor schaamte. De 

overheid zou zich in moeten zetten om ook deze mensen onder de mensen te brengen 

en de schaamte te doorbreken.  

 Tussen wal en schip vallen vindt ook plaats op de woningmarkt. Een inwoner uit deze 

doelgroep gaf aan veel te moeten verhuizen, doordat als de huur van de sociale 

huurwoning verhoogd wordt, het financieel niet meer haalbaar is. Door dit vele 

verhuizen is het lastig je thuis te voelen.   

 Door persoonlijk contact kan ervoor gezorgd worden dat het vertrouwen van inwoners 

in de overheid en instanties vergroot wordt, waardoor de schaamte om aan de bel te 

trekken doorbroken kan worden. 

3.4.3 Armoede in de praktijk  

Tijdens de conferentie werd ook uitgebreid met maatschappelijke partners gesproken over 
armoede. Armoede doet veel met mensen en vaak is er sprake van meerdere problemen.  
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gingen maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek 
om de problematiek rondom armoede begrijpelijk en tastbaar te maken. 

 Het bleek dat mensen die met armoede te maken hebben, vaak het overzicht 
kwijtraken. Een deelnemer benoemde: “armoede is een tekort aan het vermogen om te 
organiseren”. Organisaties moeten hiermee rekening houden, want deze mensen 
komen daardoor vaak niet of te laat op afspraken en vergeten de benodigde 
documenten of formulieren in te vullen en mee te nemen. Ze zien “door de bomen het 
bos niet meer”, door de vele zaken die geregeld moeten worden. 

 Er speelt vaak meer. Een persoon die te maken heeft met armoede is niet altijd 
ongemotiveerd, maar krijgt het vaak niet voor elkaar om zelf uit deze situatie te komen. 
Daarnaast brengt armoede vaak situaties voort waarin mensen niet meer rationeel zijn, 
waardoor ze soms onlogische keuzes maken. 
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 Mensen in armoede verliezen soms het overzicht. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat 
ze te weinig geld hebben voor de nodige boodschappen, maar wel onlogische (dure) 
aankopen doen. Dit kan buitenstaanders een verkeerd beeld geven en zorgen voor 
vooroordelen. Deze doelgroep heeft begeleiding nodig om die omslag te maken volgens 
de deelnemers. Hiervoor is wel begrip van begeleiders nodig.  

 De deelnemers waren over het algemeen van mening dat we toch nog te weinig 
overzicht hebben van de organisaties die in deze casuïstiek werken en welke rol zij hierin 
hebben. Het is ook voor de gemeente belangrijk om dit overzicht wel te creëren.  

 
3.4.4 Arbeidsparticipatie 

Tijdens de activiteitenweken werd er door inwoners ook een aantal zaken naar voren gebracht 
die te maken hebben met het mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Dit onderwerp is door 
verschillende gesproken inwoners benoemd, met name gericht op ouderen. 

 De huidige groep werklozen zijn moeilijk ‘plaatsbaar’, werd gezegd. Het is erg moeilijk 
om hen weer aan het werk te krijgen.  

 Vooral leeftijd is een beperking bij het zoeken naar werk, waardoor oudere inwoners 
veel moeite hebben om een baan te vinden. 

 Een aantal ideeën werden benoemd om hier mee om te gaan. Er kan bijvoorbeeld meer 
gewerkt worden met ‘jobmaatjes’, om mensen te begeleiden op de werkvloer. 
Netwerken is bovendien een belangrijk aspect om weer aan het werk te komen. Daarom 
noemde een inwoner het idee om een ‘maatschappelijke beursvloer’ te organiseren, 
waarbij bedrijven, maatschappelijke partners, vrijwilligers en werkzoekenden elkaar 
kunnen ontmoeten en leren kennen. Dit zou ook de afstand tussen werkzoekende en 
potentiele werkgever kunnen verkleinen. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


