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Geachte griffier,
 
Bij deze verzoek ik u vriendelijk om onderstaand bericht te versturen aan het college van B&W
en aan alle gemeenteraadsleden van de gemeente Papendrecht.
 
Geachte leden van het college en leden van de gemeenteraad,
 
Wij roepen, in het kader van de enorme bezuinigingsronde van de gemeente, uw hulp in om te
voorkomen dat de subsidie voor Stichting Beeldenpark Drechtoevers wordt stopgezet.
 
De huidige subsidie bedraagt Eur 7.786,- en is nauwelijks dekkend om de kosten te dekken voor
de prachtige Beeldenboulevard in Papendrecht, maar wij doen het er wel allemaal voor.
Het is een pareltje voor de gemeente en wat kosten betreft doen wij heel veel voor dit bedrag
zoals plannen maken, beelden plaatsen, vervangen, onderhouden, schoonmaken en nog veel
meer om allemaal op te noemen. Als de gemeente dit allemaal zelf zou doen dan zouden de
kosten hiervoor vele malen hoger zijn dan het aan ons toegekende subsidiebedrag.
 
De Beeldenboulevard is niet alleen geschikt om op laagdrempelige wijze in contact te komen
met beeldende kunst. Inwoners van Papendrecht worden betrokken bij onze verschillende
activiteiten en komen ook op deze wijze in aanraking met kunst. Dit zorgt allemaal voor
betrokkenheid en binding met de gemeente. Het nodigt mensen uit om gebruik te maken van
het prachtige Merwehoofd, Aviolandapad en het nieuwe Slobbegorspark. Het verdwijnen van de
beeldenboulevard zou ook een stuk kapitaalvernietiging betekenen, zowel voor onze Stichting als
ook voor de gemeente. Dit alles gaat ten koste van de leefbaarheid van Papendrecht. Een
aantrekkelijke gemeente is meer dan een verzameling woningen!
Jarenlang is de gemeente bezig geweest om kosten te besparen door heel veel activiteiten door
vrijwilligers te laten doen. Het is maar de vraag of al deze structuren weer hersteld kunnen
worden.
Wordt hiermee niet het kind met het badwater weggegooid?
 
Inwoners van de gemeente zijn trots op hun Beeldenboulevard.
 
Wij doen een klemmend beroep op u om alles in het werk te stellen om dit voorgenomen besluit
niet te laten doorgaan.
Graag rekenen wij op uw steun!
 
Zie voor meer informatie ook het artikel op de site van de Klaroen door onderstaande link te
kopiëren in uw adresbalk.
 
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/237369/beeldenboulevard-in-papendrecht-dreigt-
te-verdwijnen-stichting-
 
Uiteraard zullen wij gebruik maken van de mogelijkheid om in de hoorzitting e.e.a. nader toe te
lichten.

mailto:bas_den_hartog@hotmail.com
mailto:griffie@Papendrecht.nl


Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.
 
Bij voorbaat heel veel dank!
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Bas den Hartog
Voorzitter
 
Mail: bas_den_hartog@hotmail.com
Mobiel: 0653166362
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