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Voorwoord lijsttrekker 
 
Geachte lezer, 
Beste Papendrechter, 
 
Ik wil u uitdagen. Ik daag u uit om echt een stap te zetten voor een maatschappij die we 
weer met recht een samenleving kunnen noemen. Ik daag u uit om het gesprek weer aan te 
gaan, te luisteren naar andere inzichten en open te staan voor een ander geluid. Ik daag u uit 
om uw familie, vrienden en collega’s aan te sporen ook een stap te zetten. Spoor zoveel 
mogelijk mensen aan om weer te luisteren naar elkaar, om te praten over elkaars 
voorkeuren en om te gaan stemmen. Samen kunnen we zoveel meer dan we denken. We 
hoeven ons niet tegen te laten houden doordat we een verschillende (politieke) mening 
hebben! 
 
Wat de uitdagingen ook zijn, we zullen als Papendrecht samen moeten werken aan 
oplossingen. Een samenleving is meer dan een verzameling van individuen. De samenleving, 
dat zijn wij allemaal, samen. In een harde en egoïstische wereld is het verleidelijk om je 
eigen weg te gaan. Maar juist samenwerking kan de oplossing zijn. Alleen gaan we sneller, 
maar samen komen we verder. 
 
GroenLinks is een partij van optimisme, van kansen zien in plaats van bedreigingen. Een 
partij die niet alleen rekent in  euro’s, maar ook in maatschappelijke waarde en geluk. Ik ben 
enorm dankbaar dat ik me daar voor in mag zetten. Samen met onze sterke kandidaten wil 
ik me in zetten voor een eerlijker, menselijker en progressiever Papendrecht. Een 
Papendrecht waar iedereen mee mag doen en daar ook toe uitgedaagd wordt. 
 
Of u nu moeite heeft om rond te komen, staat te springen om een thuis, zich zorgen maakt 
om de toekomst van onze planeet, zich onzeker voelt over uw plek en waarde in onze 
maatschappij of de verbinding in de samenleving mist, een ding is zeker: samen kunnen we 
er wat aan doen.  
 
Als u de uitdaging aangaat, beloof ik u het volgende: De komende vier jaar ga ik er voor 
strijden dat we samen blijven werken. Voor een socialer, duurzamer en progressiever 
Papendrecht. Niet alleen in de gemeenteraad, niet alleen als politieke partijen. Nee, als 
Papendrechters. Als inwoners van ons mooie dorp, elke dag weer, met elkaar en voor elkaar. 
 
 
 
Chris Grimmius 
Lijsttrekker GroenLinks Papendrecht 
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Inleiding 
 
Op 16 maart 2022 mogen de inwoners van Papendrecht naar het stembureau om een 
nieuwe gemeenteraad te kiezen. Met de grote opgaven waar Papendrecht voor staat, valt er 
dit keer ook echt wat te kiezen. De keuze van nu bepaalt het gezicht van Papendrecht voor 
de komende jaren. 
 
GroenLinks vertegenwoordigt bij deze verkiezingen het enige echte sociale, groene en 
progressieve geluid in Papendrecht! Dat geluid willen we in de gemeenteraad zo luid 
mogelijk laten horen. Daarbij kijken we verder dan vier jaar, naar het Papendrecht van de 
toekomst. 
 
De afgelopen 4 jaar is de wereld flink veranderd, zowel letterlijk als figuurlijk. Onder andere 
de klimaatopgave en coronacrisis hebben ons wereldbeeld op z’n kop gezet. Hoewel dit 
soms flinke bedreigingen lijken, biedt het ook kansen, ook voor Papendrecht! Dit is het 
moment om nieuwe prioriteiten te stellen, te repareren wat gebroken is en te verbeteren 
wat beter kan. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we heel Papendrecht bij nodig. 
Samen met u kunnen we alle uitdagingen met vertrouwen tegemoet. 
 
GroenLinks staat voor een groen, gezellig en sociaal Papendrecht. Een Papendrecht dat meer 
is dan alleen een woonplaats. Papendrecht is een plek om te leren, te werken, te beleven en 
om te genieten. Een gemeente waar iedere inwoner gelijkwaardig mee kan doen en dezelfde 
kansen krijgt. In het aanpakken van de opgaven zoals armoede, de energietransitie, de 
woningnood en financiële problemen, staat voor ons de inwoner van Papendrecht telkens 
centraal. 
 

Onze doelen voor Papendrecht: 
 

- Samen gaan we voor diversiteit en inclusie, op basis van gelijkwaardigheid en respect. 

- Samen zorgen we voor ons welzijn en vergeten we niemand. 

- Samen pakken we het woningtekort aan, door te bouwen naar behoefte en slim om te gaan 

met onze ruimte. 

- Samen willen we Papendrecht nog leuker maken, voor onze jeugd en voor onze oude dag. 

- Samen bieden we kansen, door ons in te blijven zetten voor goed onderwijs. 

- Samen bestrijden we armoede, effectief, met ondersteuning, begeleiding en eerlijk werk. 

- Samen blijven we ons inzetten voor een duurzaam, groen en energieneutraal Papendrecht. 

- Samen brengen we de financiën op orde, waarbij we onze goede voorzieningen zo veel als 

mogelijk in stand houden. 

- Samen maken we Papendrecht sterk, tegen onrecht en voor transparantie en openheid. 

- Samen luisteren we naar de inwoners van Papendrecht, omdat Papendrecht van ons 

allemaal is. 

 
Samen gaan we voor Papendrecht, voor nu en voor de toekomst. 

Samen komen we verder. 
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Gezonde en gelukkige Papendrechters 
 

“Samen gaan we voor diversiteit en inclusie, op basis van gelijkwaardigheid en respect” 
“Samen zorgen we voor ons welzijn en vergeten we niemand” 

 

Gezonde levensstijl & leefomgeving 
Voorkomen is beter dan genezen. Om te zorgen dat we gezond en gelukkig door het leven 
kunnen gaan willen we daarom vooral inzetten op preventie. Een gezonde levensstijl, met 
voldoende beweging en minder ongezonde dingen, kunnen veel (gezondheids-)problemen 
voorkomen. Om daar aan bij te dragen willen we sport en beweging laagdrempelig 
toegankelijk maken en aanmoedigen. We voeren het lokale preventieakkoord voortvarend 
uit. 
Een gezonde levensstijl is ook afhankelijk van het milieu waarin men leeft. We zetten ons 
daarom in voor schoon drinkwater, schone lucht en schone grond. Ook voldoende plekken 
voor sport en beweging zijn hiervoor van belang, evenals het onderhoud van onze parken en 
het groen. 
 

Vrijheid en gelijkwaardigheid 
Geen mens is gelijk, maar alle mensen zijn gelijkwaardig. GroenLinks staat zonder 
uitzondering voor de gelijkheid van elke mens. Elke vorm van discriminatie keuren we af en 
moet waar mogelijk worden bestraft. Dat is de enige manier om discriminatie de wereld uit 
te helpen en de vrijheid van ieder mens te beschermen. Wij vinden het van groot belang dat 
ieder mens kan zijn wie die is en in vrijheid kan beslissen wat die wil. Wij willen dan ook van 
Papendrecht een regenbooggemeente maken om te laten zien dat Papendrecht voor 
iedereen is. Je hoort er bij, of je nou man, vrouw, LHBTI’er, christen of moslim bent.  
 

Veilige leefomgeving 
Om prettig in Papendrecht te kunnen leven, is het ook nodig om veiligheid te garanderen. 
Ook hier willen we vooral inzetten op preventie. Criminele acties voorkomen, is beter en 
goedkoper dan achteraf opsporen en bestraffen. Daarnaast heeft verkeersveiligheid onze 
aandacht, we willen verkeersongevallen zo veel als mogelijk voorkomen. Huiselijk geweld en 
problemen binnen een gezin willen we tegengaan door hulp te bieden en zorg te verlenen. 
 

Vuurwerk 
Voor een gezonde en veilige leefomgeving voor zowel mens als dier willen wij 
consumentenvuurwerk verbieden. Wij willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
het inluiden van het nieuwe jaar voor een ieder veilig, gezond maar bovenal feestelijk te 
laten zijn.  
 

Mentale zorg 
Goede zorg gaat niet alleen over het lichaam, maar ook over de geest. Geestelijke 
gezondheidzorg moet daarom ook op peil zijn. Mentale problematiek en verslavingszorg 
willen we op dezelfde manier behandelen als de andere onderdelen: preventie, vroege 
signalering en maatwerk. Zo kunnen mensen snel en effectief geholpen worden, zijn de 
kosten lager en loopt het minder snel uit de hand. Incidenten met verwarde personen 
kunnen we zo beperken. We doen geen dubbel werk en gaan voor efficiëntie. 
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Zorgeloos opgroeien 
In Papendrecht is het fijn opgroeien. Kinderen kunnen naar school, sporten, vriendjes maken 
en plezier hebben. Dit helpt om op te groeien tot een evenwichtig mens en om persoonlijke 
doelen te bereiken. Jammer genoeg is dat niet vanzelfsprekend. Armoede kan hierin een 
grote horde zijn, die we willen wegnemen. 
 
In de jeugdzorg spelen veel problemen, die we op willen lossen. Lange wachtlijsten, te 
weinig maatwerk en administratieve rompslomp willen we terugdringen. Ook willen we de 
overstap van jeugdzorg naar de WMO makkelijker maken. Door deze zaken aan te pakken, 
kan de zorg weer gericht worden op de jonge mens, in plaats van op de cijfers. Om dit te 
bereiken, is meer geld vanuit de rijksoverheid nodig, dit signaal willen we dan ook blijven 
afgeven. Maar, we kunnen niet alleen ons hand ophouden. We moeten ook zelf kijken waar 
we efficiënter kunnen werken en waar mogelijk dubbel werk voorkomen. We moeten scherp 
zijn op de partners waar we mee samen werken. Door meer in te zetten op vroege 
signalering en maatwerk kunnen de kosten van de jeugdzorg lager houden. Dit kunnen we 
onder meer bereiken met sociale wijkteams en expertiseteams. Waar specialistische zorg 
nodig is, willen we dit zonder rompslomp realiseren, door te zorgen dat een gezin met 1 
regisseur te maken heeft, in plaats van met meerdere verschillende instanties. 
 

Zorgeloos oud worden 
Naast zorgeloos opgroeien, willen we dat in Papendrecht het ook prettig oud worden is. Los 
van goede zorg door huisartsen en verzorgings- en verpleegtehuizen gaat dat ook om 
gelukkig leven. Woningen die geschikt zijn om zelfstandig te blijven wonen en sociale 
contacten zijn hiervoor belangrijk. We zijn trots op het niveau van zorg dat we in 
Papendrecht op dit gebied kunnen bieden. We moeten er wel op blijven letten dat dit ook 
van voldoende niveau blijft. Ontmoetingsplaatsen in onze gemeente verdienen daarom onze 
waardering en moeten toegankelijk zijn voor jong en oud. Zo kunnen we het gevoel van 
eenzaamheid bestrijden. We zetten in op zorg met aandacht voor culturele achtergronden 
en gevoeligheden. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor dementerende ouderen die 
terugvallen op hun moedertaal. 

 

Mens en dier 
Naast de zorg voor mensen, heeft de gemeente een taak om te zorgen voor dieren. 
Zwerfdieren vangen we op en verzorgen we. Hiervoor hebben we overeenkomsten met 
professionele partners. Omdat het gaat om wettelijke taken die deze partners voor de 
gemeente uitvoeren, vindt GroenLinks dat we hen moeten ondersteunen waar nodig. 
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Leven in Papendrecht 
 
“Samen pakken we het woningtekort aan, door te bouwen naar behoefte en slim om te gaan 

met onze ruimte” 
 

Bewoningsplicht instellen 
Een huis is bedoeld om in te wonen. Met enige regelmaat kopen investeerders 
nieuwbouwhuizen op om deze meteen weer door te verhuren, of later met winst door te 
verkopen. Dit moet worden tegengegaan door een bewoningsverplichting in te stellen 
wanneer iemand een (nieuwbouw-)huis koopt. Op deze manier willen we Papendrechters 
helpen aan woningen en willen we de druk op de markt tegengaan. Hierdoor wordt het voor 
meer mensen mogelijk een (nieuwbouw-)huis te kunnen kopen. 
 

Streven naar genoeg sociale huurwoningen 
Er moet voor iedereen een plek in Papendrecht zijn, het is daarom van belang dat er 
voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. 
Momenteel is in Papendrecht ongeveer 30% van de woningen sociale huur. Dit percentage 
moeten we in ieder geval zo houden en als het nodig is ophogen. 
 

Genoeg bouwen voor iedereen 
In heel Nederland hebben jongeren moeite om aan een huis te komen en zijn er voor 
ouderen weinig mogelijkheden om door te stromen. Er is een tekort aan goedkope 
huurwoningen en ook het aantal betaalbare koopwoningen is klein. In Papendrecht is dit 
helaas niet anders. Wij willen in Papendrecht bouwen naar behoefte, waaronder ook 
ouderenwoningen, starterswoningen en studentenhuisvesting. Daarbij kijken we niet alleen 
naar wat er nodig is, maar ook naar de geschikte locatie waar dit past in ons dorp. 
Bouwplannen bekijken we niet op zich, maar in het bredere plaatje van de totale inrichting 
van ons dorp. 
 

Niet bouwen in het groen 
Papendrecht is een dichtbebouwde gemeente met weinig ruimte. De spaarzame delen groen 
die we hebben moeten worden behouden en worden niet opgeofferd aan woningbouw. 
Daarom willen wij geen woningen ten noorden van de A15, wel staan wij open om te 
verkennen of er mogelijkheden zijn voor recreatie en/of sport op deze locatie. Verder staan 
wij positief tegenover initiatieven om braakliggende terreinen te gebruiken voor tijdelijke 
huizen, zoals bijvoorbeeld tiny houses. 
 

Duurzaam bouwen 
De huidige woningvoorraad in Nederland draagt sterk bij aan het ontstaan van 
broeikasgassen. De nieuwe woningen in Papendrecht moeten daarom energieneutraal zijn, 
bijvoorbeeld door te bouwen met hout en goede isolatie. Verder maken wij ons sterk om de 
bestaande woningen zoveel mogelijk om te vormen tot energieneutrale woningen. 
 

Ruimte voor voetgangers en fietsers 
Voet- en fietspaden willen we toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor 
mindervaliden. Dat houdt in dat we willen kijken of er voetpaden zijn die breder moeten 
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worden. Straatverlichting is een van onze aandachtspunten, want een wandeling of 
fietstocht nadat de zon onder is, moet voor iedereen zorgeloos en veilig kunnen. 
 
Het liefst moedigen we het gebruik van de fiets of de benenwagen aan, maar de auto is voor 
veel mensen onmisbaar. Om ook hier duurzamer mee om te gaan, willen we dat de 
gemeente meer investeert in openbare laadpalen om het gebruik van elektrische auto’s te 
stimuleren. 
 

Toegankelijkheid voor invaliden en minder validen 
Wij willen dat de toegankelijkheid van openbare ruimten voor invaliden en minder validen 
goed wordt gemonitord en dat zo nodig aanpassingen worden gerealiseerd. Wij willen dat 
de gemeente Papendrecht ondernemers actief aanspoort om hun winkel, 
horecagelegenheid of andere onderneming toegankelijk te maken voor invaliden en minder 
validen. 
 

Parkeren in het centrum 
Op de Meent willen we dat het gratis parkeren in de parkeergarages wordt verkort naar 
maximaal 1 uur. Het parkeren voor het doen van boodschappen hoeft dan meestal nog geen 
geld te kosten. Wie langer op de Meent wilt vertoeven, moedigen we zo aan om de fiets te 
pakken en gebruik te maken van de gratis overdekte en bewaakte fietsenstalling. 
 

Veilig in het verkeer 
Om de verkeersveiligheid te vergroten, willen we onderzoek doen naar de 
maximumsnelheid in Papendrecht. We willen uitzoeken waar, als de veiligheid het toe staat, 
de maximumsnelheid van 50 km/u kan worden verlaagd naar 30 km/u. Hierbij is het advies 
van de hulpdiensten, die aanrijtijden berekenen, uiteraard van groot belang. Maar waar 
deze aanrijtijden niet in het geding komen, is het juist voor de veiligheid beter om de 
snelheid te verlagen. Zo willen we ernstige ongevallen tot een minimum beperken. 
Om de verkeersveiligheid nog beter te maken willen we onderzoeken wat we nog meer 
kunnen doen tegen het sluipverkeer van de A15 door onze gemeente en hoe we de 
fietsveiligheid voor de grote hoeveelheden scholieren in Papendrecht vergroten. 
 

Openbaar vervoer 
De afgelopen jaren is de kwaliteit van het openbaar vervoer in Papendrecht achteruit 
gegaan. We blijven dit daarom kritisch volgen en staan ervoor dat iedereen gemakkelijk en 
betaalbaar van het openbaar vervoer gebruik kan maken. We willen dat het openbaar 
vervoer weer in de wijken komt en dat iedereen hier gebruik van kan maken. We strijden 
voor uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer. We willen dat de waterbus langer 
doorvaart, zodat deze ook na een avondje uit een volwaardig alternatief voor de auto is. 
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Leren en beleven 
 
“Samen willen we Papendrecht nog leuker maken, voor onze jeugd en voor onze oude dag” 

“Samen bieden we kansen, door ons in te blijven zetten voor goed onderwijs” 
 

Gelijke kansen in het onderwijs 
De jeugd is de toekomst van de samenleving. Goed onderwijs is daarom heel belangrijk. Wij 
zijn trots op het niveau van het onderwijs in Papendrecht, zowel op de basisschool als op het 
voorgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs moet wel voor ieder kind gelijkwaardig 
zijn. Dit gaat over meer dan alleen de lesboeken. Ook mee kunnen doen met feesten en 
excursies draagt daar aan bij. De kwaliteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van de 
dikte van de portemonnee. GroenLinks wil daarom dat de vrijwillige ouderbijdrage echt 
vrijwillig is en wil onderzoeken hoe de gemeente dit kan garanderen.  
In Papendrecht hebben we goede middelbare scholen, die leerlingen uit de hele regio 
onderwijzen. Goede huisvesting is voor deze scholen belangrijk, maar de huidige gebouwen 
zijn al lang toe aan vervanging. Wij pleiten voor een gezamenlijk schoolgebouw, waarin 
beide scholen zitten en faciliteiten zoals sportzalen en technieklokalen gedeeld kunnen 
worden. 
 

Van leren naar werken 
Om te zorgen dat jongeren die in de regio opgeleid worden ook echt aan de slag kunnen, 
staat GroenLinks achter het idee van bedrijfsscholen. Door onderwijs en het bedrijfsleven 
met elkaar te verbinden wordt de stap van leren naar werken kleiner. Het bedrijfsleven kan 
hierbij zelf veel gerichter aangeven wat zij van hun personeel verwacht, waar het onderwijs 
op in kan spelen. Een win/win-situatie dus. 
 

Voorbereiding op de toekomst 
Kinderen zijn onze toekomst, daarom kunnen we juist op scholen de toekomst vormgeven. 
We willen daarom met basis- en middelbare scholen in overleg. We vinden in de basis dat de 
gemeente niet over de inhoud van de les mag gaan, maar we willen wel praten over hoe 
sommige thema’s in het onderwijs terug kunnen komen. We denken dan aan meer aandacht 
voor maatschappelijke zaken, zoals verkiezingen, actueel nieuws, burgerschap en tolerantie. 
Daarnaast willen we dat schoolpleinen groen en duurzaam worden, waardoor kinderen en 
jongeren opgroeien met het besef dat groen en schoon belangrijke waarden zijn. 
 

Meer ruimte voor kunst en cultuur 
De afgelopen tijd hebben we met zijn allen gemerkt hoe belangrijk cultuur is in ons leven. 
Cultuur bestaat niet alleen uit kunstwerken en theater, maar ook uit de bioscoop, 
muziekfestivals, vrijmarkten en nationale feestelijkheden zoals bevrijdingsdag. Gelukkig 
hebben we in Papendrecht goede voorzieningen, onder andere Theater De Willem en de 
bibliotheek, die een grote maatschappelijke waarde hebben. Cultuureducatie op scholen 
moedigen we aan. We waarderen de maatschappelijke betrokkenheid van verschillende 
cultuurinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van de bestrijding van eenzaamheid. 
 
GroenLinks is daarom voorstander van een breed cultuurbeleid, waarin musea, ateliers, het 
theater en overige cultuurinitiatieven worden ondersteund. Ondersteuning is meer dan 
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alleen financiering. Cultuur in Papendrecht is van grote waarde voor de aantrekkingskracht 
van onze gemeente. GroenLinks pleit daarnaast voor een evenementenkalender waarop 
organisatoren kunnen inschrijven, zodat in de aanloop naar een evenement de gemeente 
nauw betrokken is bij de organisatie en meedenkt. Een evenementenkalender is dan ook 
meteen goede reclame voor alles wat er in Papendrecht te doen valt. 
 

Sporten en het verenigingsleven 
Sporten is belangrijk voor een gezonde leefstijl, maar is daarnaast ook gewoon heel leuk! Elk 
kind in Papendrecht zou zonder zorgen moeten kunnen sporten. De prijs van de contributie 
of de sportspullen mag daarvoor geen belemmering zijn. Daarnaast willen we dat elk kind in 
Papendrecht kan leren zwemmen. Daarom bepleiten we dat schoolzwemmen weer in het 
lespakket terugkeert. 
 
Ook kan wat GroenLinks betreft meer worden geïnvesteerd in het recreëren en sporten in 
de buitenruimte. Door sporttoestellen in parken te plaatsen en te onderhouden kan ook de 
openbare ruimte voor iedereen een plek worden om te bewegen en te genieten. 
 
De gemeente Papendrecht heeft op dit moment heel veel losse overeenkomsten met 
sportverenigingen over de accommodaties en het onderhoud. GroenLinks wil een duidelijk 
beleid voor sportaccommodaties, waardoor elke vereniging weet waar ze recht op heeft en 
wat de gemeente voor ze kan betekenen. 
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Economie en Zekerheid 
 

“Samen bestrijden we armoede, effectief, met ondersteuning, begeleiding en eerlijk werk” 
 

Werk dat loont 
Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Mensen verdienen hun inkomen door te 
werken, beleven er plezier aan en doen er sociale contacten op. Ieder mens is uniek en heeft 
zijn of haar eigen talent. Wij willen daarom iedereen de mogelijkheid bieden deze talenten 
verder te ontwikkelen. Dit kan bij de één door ruimte te geven en bij de ander door gericht 
ondersteuning te bieden. Wij zetten daarom in op maatwerk. 
 

Gelijke kansen op de werkvloer 
De arbeidsmarkt is helaas nog vaak geen goede weerspiegeling van de maatschappij. Het 
probleem van arbeidsmarkt-discriminatie moet worden aangepakt. Zo pleiten wij voor meer 
diversiteit op gebied van (culturele) afkomst, geslacht, opleidingsniveau etc.. Ook 
arbeidsgehandicapten uit de Participatiewet verdienen een geschikte plaats op de 
arbeidsmarkt.  
 
De overheid laat hierin niet altijd het goede voorbeeld zien. Gelukkig zien we dat de 
gemeente Papendrecht wel een positieve bijdrage levert. Wij pleiten er daarom voor dat de 
gemeente Papendrecht dit vast houdt en ook kritisch naar zichzelf blijft kijken op dit 
onderwerp. 
 
We willen een pilot met anoniem solliciteren bij alle gemeentelijke instellingen. 
Dit wordt openlijk benoemd. Discriminatie gebeurt niet alleen op basis van afkomst, maar 
ook op basis van leeftijd, sekse en seksuele geaardheid of fysieke dan wel verstandelijke 
beperking. Dat willen we tegengaan. 
 

Hulp naar werk 
Mensen die gebruik moesten maken van de speciale regelingen in de afgelopen 2 jaar,  
waren werkzaam in sectoren, die het hardst zijn getroffen. Veel van hen zijn vaak in de 
vorige crisis al gedwongen zzp’er geworden. Nu zijn ze als onderdeel van de flexibele schil 
weer het eerste slachtoffer van de crisis. Tegelijkertijd zien we sectoren die kampen met een 
tekort aan mensen, zoals het onderwijs, de zorg en de techniek. Als gemeente Papendrecht 
kunnen en willen we hierin het verschil maken. We zorgen er met bij-, her- of omscholing 
voor dat deze mensen in de sectoren met veel arbeidsplaatsen terecht kunnen. 
 

Ondersteunen, niet opjagen 
Ook als het krijgen van een baan (even) niet lukt, zorgen we dat mensen op een andere 
manier volwaardig mee kunnen doen. We willen dat iedereen in onze samenleving mee kan 
doen naar vermogen op een manier die het beste bij hen past. Bijscholing, herscholing en 
omscholing zijn in de komende periode daarom belangrijker dan ooit. Iedereen verdient 
kansen om mee te kunnen doen. 
 
De gemeente moet als doel hebben mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering 
te ondersteunen en niet op te jagen. Mensen worden op basis van hun talent naar werk 
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begeleid en niet op basis van targets, hiermee proberen wij duurzame uitstroom te 
realiseren. We schaffen belemmerende regels af. Zo willen we dat mensen met een uitkering 
tot een bepaald bedrag mogen bijverdienen zonder te worden gekort op de uitkering. 
Verder willen we mogelijke barrières verwijderen voor het doen van vrijwilligerswerk ten 
tijde van een uitkering. 
 

Schuldhulpverlening toegankelijker maken 
Armoede leidt tot sociale uitsluiting en het niet-meedoen in onze maatschappij. Vooral 
kinderen zijn hiervoor kwetsbaar. Door de armoede thuis moeten zij soms zonder ontbijt 
naar school, kunnen niet meedoen aan activiteiten of gebruik maken van digitale 
voorzieningen die steeds belangrijker zijn voor het onderwijs. Niet iedereen kent de weg 
binnen onze instanties of is de Nederlandse taal goed machtig. Daarbij speelt schaamte 
rondom schulden soms een rol, en durven mensen niet om hulp te vragen. Wij pleiten er 
daarom voor om de schuldhulpverlening meer toegankelijk te maken voor mensen die 
laaggeletterd zijn en mogelijkheden te bieden om laagdrempelig om hulp te vragen. Verder 
willen wij kijken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid en toegankelijk van de Sociale 
Dienst Drechtsteden voor Papendrechters te verbeteren.  
 

Jongeren helpen en informeren 
Het op jonge leeftijd informeren van mensen kan schulden in de toekomst voorkomen, 
daarbij kunnen gezinnen worden geïnformeerd over hoe met schulden om te gaan. Wij 
willen daarom een programma waarin jongeren van 12-18 jaar over geldzaken en financiële 
problemen praten, met een duidelijke route/schema van de lokale mogelijkheden. Verder 
willen wij jongeren met problematische schulden de kans geven om in ruil voor werk en/of 
scholing kwijtschelding te krijgen. 
 

Steun voor hen met een laag inkomen 
Momenteel hebben mensen in Papendrecht die 110% van de bijstandsnorm verdienen recht 
op de Persoonlijk Minimabudget. Landelijk pleiten we voor een verhoging van het 
minimumloon en het sociaal minimum. Dat is nodig om armoede en schulden zoveel 
mogelijk te voorkomen. In Papendrecht zetten wij in op het ophogen van onze 
minimaregeling naar 130% van het sociaal minimum. Verder pleiten wij ervoor om 
huishoudens die over een laag inkomen beschikken en met hogere kosten maken krijgen, 
worden geholpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energierekening. Dit willen wij onder 
meer doen door mensen te helpen met energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen 
van tochtstrippen etc., om de kosten voor energieverbruik te drukken. 
 

Lokale hulp voor lokale ondernemers 
We zorgen ervoor dat onze lokale ondernemers en zzp’ers bekend worden binnen het 
ambtelijk apparaat. Hiermee zorgen we ervoor dat onze ondernemers voor al hun vragen 
terecht kunnen bij de gemeente. Dit kan gaan over vragen met betrekking tot bijvoorbeeld 
het bedrijventerrein, maar ook over vragen over de begeleiding van medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
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We willen niet dat investeringen van grote bedrijven worden gefinancierd uit lokaal 
gemeenschapsgeld. We werken ruimhartig mee met op andere wijzen dan financiering 
mogelijk maken van duurzame innovaties door grote bedrijven. 
 

Sociaal ondernemen bevorderen 
Met lokale ondernemers maken we afspraken over de sociale agenda en de begeleiding van 
mensen naar werk. Zo maken we afspraken met het bedrijfsleven over het in dienst nemen 
van jongeren, ouderen, mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, 
laaggeschoolden en mensen met een beperking. Wij bevorderen leerwerkbedrijven en 
stimuleren doorstroming.  
 

Inzetten op innovatie 
In een tijd waarin we door de coronacrisis meer zijn gaan thuiswerken dan ooit tevoren en 
waar grote uitdagingen voor ons staan is het belangrijk om te blijven innoveren. Dit geldt 
voor zowel de overheid als voor onze bedrijven. Wij moedigen daarom initiatieven vanuit 
het bedrijfsleven aan zetten als gemeente zelf volop in op innovatie. De uitrol van een 
glasvezelnet is op dat gebied voor ons van groot belang en wij willen kansen hiervoor 
benutten. Hiermee maken wij het mogelijk dat iedere Papendrecht wanneer die thuiswerkt 
kan beschikken over goed en snel internet.  
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Ruimte voor natuur 
 
“Samen blijven we ons inzetten voor een duurzaam, groen en energieneutraal Papendrecht” 
 

Energietransitie 
In 2021 is de Regionale EnergieStrategie vastgesteld. Deze RES bepaalt wat er in onze 
Drechtsteden regio moet gebeuren om voldoende groene energie op te wekken en 
energieneutraal te worden. GroenLinks wil dat we in Papendrecht voortvarend aan de slag 
gaan met de uitvoering van dit plan. Zo willen we dat de gemeente zelf het goede voorbeeld 
geeft door gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. We streven er naar dat 
gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn. Ook willen we overstappen op een duurzame 
warmtevoorziening in Papendrecht. 
 
We willen de inwoners van Papendrecht ook stimuleren en ondersteunen om hun woning en 
omgeving te verduurzamen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door kleine budgetten 
beschikbaar te stellen voor investeringen om een woning te verduurzamen, bijvoorbeeld 
voor isolatie. Ook kunnen we meer en beter inzetten op laadpalen voor elektrische auto’s en 
fietsen in onze gemeente. Het duurzamer maken van een woning moet voor onze inwoners 
betaalbaar zijn, met het vooruitzicht dat de investering zichzelf terug verdient. De gemeente 
heeft haar aandelen in Eneco verkocht. De opbrengst hiervan kan onder andere voor deze 
doeleinden worden gebruikt. 
GroenLinks wilt dat de gemeente goed op de hoogte is van alle nieuwe mogelijkheden en 
innovaties op dit gebied en hiermee in een vroeg stadium rekening houdt. 
 

Groen en blauw 
Een groene omgeving bestaat uit meer dan een park of een bos. Wij willen dat ook bij de 
inrichting van woonwijken meer aandacht komt voor een groene uitstraling en 
diervriendelijkheid. Daarbij vragen we om advies aan onze Papendrechtse stadsecoloog. 
Door groene stroken met elkaar te verbinden maken we er een geheel van, wat plant, mens 
en dier ten goede komt. Ongedierte kan tegengegaan worden met natuurlijke bestrijding. 
 
Het onderhoud van het groen moet op natuurlijke wijze gebeuren, met oog voor plant en 
dier. Een ecologisch maaibeleid is daar een goed voorbeeld van. We koesteren dat in 
Papendrecht het ecologisch onverantwoorde klepelmaaien is gestopt.  
Vergroening is nodig om hittestress te verminderen. Dit kan onder meer door in de 
bebouwing minder gebruik te maken van beton en steen en meer van hout, leem, sedum en 
tal van andere natuurlijke materialen. Vergroening van gemeentegrond en tuinen is ook 
goed voor de opvang van water en voor dieren. Dus: minder bestrating en meer groen. 
 
Groene initiatieven willen we ruim baan geven. Papendrechters die een groenperkje willen 
onderhouden, bomen willen aanplanten of insectenkasten willen plaatsen, willen we 
aanmoedigen en ondersteunen.  
 
Extreem droge en natte perioden gaan elkaar steeds meer afwisselen, mede door 
klimaatverandering. Dus zullen wij bedachtzamer en slimmer met de opvang van regenwater 
aan de slag moeten. Om overstromingen te voorkomen zullen we meer moeten doen dan 
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alleen op ons riool vertrouwen. Vergroening is daarvoor noodzakelijk. Langdurige opslag kan 
helpen in tijden van droogte. Regentonnen zijn daarvoor een goed voorbeeld.  
 

Afval 
In de vorige raadsperiode heeft GroenLinks zich altijd hard gemaakt voor scheiding bij de 
bron. Oftewel: onze inwoners stimuleren om aan afvalscheiding te doen. Dit kan door de 
grijze container voor restafval te vervangen door een oranje container voor plastic en 
algemene restafvalcontainers in de wijk te plaatsen. Zo wordt bijna onbewust het afval beter 
gescheiden door de Papendrechters en blijven we met minder restafval zitten. 
  

Schoon Papendrecht: lucht, grond en water 
Een schone gemeente betekent ook een gemeente waar de lucht vrij in te ademen valt, het 
water prima te drinken is en er zonder zorgen uit een eigen moestuin kan worden gegeten. 
GroenLinks zet zich in voor een betere luchtkwaliteit door bijvoorbeeld elektrisch vervoer te 
stimuleren en faciliteren.  
Onze bodem willen we zoveel mogelijk vrij houden van afvalstoffen, giffen en chemicaliën. 
We willen daarom dat de gemeente bij bouwprojecten altijd scherp is op eventuele 
verontreiniging en dit opruimt. Ook willen we bewustzijn creëren tegen het gebruik van 
chemische middelen in de tuin en natuurlijke alternatieven aandragen. 
Schoon water is voor iedereen van groot belang. Water dat uit de kraan komt, moet 
volstrekt schoon en veilig zijn. De problemen rondom het bedrijf Chemours in Dordrecht 
hebben laten zien dat dit niet altijd het geval is. Wij steunen daarom elke stap die de 
gemeenten in deze regio tegen deze uitstoot ondernemen. Wij willen dat de uitstoot van 
gevaarlijke stoffen volledig stopt. 
 

Circulariteit 
We zetten ons in voor meer bewustwording op het gebied van hergebruik. De 
consumptiemaatschappij is een grote vervuiler. Omdat grondstoffen eindig zijn, wordt het 
tijd om spullen niet langer zonder bedenking weg te gooien, maar om deze te gebruiken 
voor het maken van nieuwe voorwerpen. Dit geldt op zowel de kleine schaal, door recycling, 
als op grote schaal in de industrie. Daarom pleiten we ervoor om als gemeente vooral zaken 
te doen met bedrijven die zo veel als mogelijk circulair werken. 
 

Landbouw 
Voedsel komt van de boer via handel naar de consument. Dit betekent dat er tussendoor 
opslag plaatsvindt, grote transporten moeten gebeuren en dat het product duurder wordt. 
Door meer gebruik te maken van een ‘korte keten’ (door direct bij de boer of met minder 
tussenpersonen te kopen) of eigen moestuinverbouwing, kan dit veel slimmer. Zelf eten 
verbouwen in een eigen moestuin kan gestimuleerd worden. Een voedselbos en een sociale 
moestuin in de wijk zijn bij uitstek mooie aanvullingen in een zelfvoorzienende 
voedselketen. Los van de voordelen voor de consument en de boer, heeft dit alles ook veel 
voordelen voor de natuur en het milieu, aangezien er minder CO2-uitstoot plaatsvindt 
doordat er veel minder transport en opslag nodig is. 
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Gemeentebestuur en Financiën 
 
“Samen brengen we de financiën op orde, waarbij we onze goede voorzieningen zo veel als 

mogelijk in stand houden” 
“Samen maken we Papendrecht sterk, tegen onrecht en voor transparantie en openheid” 

“Samen luisteren we naar de inwoners van Papendrecht, omdat Papendrecht van ons 
allemaal is” 

 

De inwoner bij het bestuur 
We willen dat Papendrechters actief betrokken worden bij ontwikkelingen en projecten in 
hun buurt. Als buurtbewoners mee kunnen praten, hebben zij invloed op hoe hun buurt 
eruit ziet. Dat betekent niet dat ze altijd hun zin zullen krijgen, maar het gesprek aangaan 
kan wel een hoop problemen voorkomen. Daarom willen we van te voren en laagdrempelig 
het contact leggen als er iets te gebeuren staat. 
We willen van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. GroenLinks vindt dat de 
gemeente beter kan luisteren naar alle inwoners van Papendrecht die goede ideeën en 
initiatieven hebben. Dit geldt ook voor mensen die hun idee minder goed onder de aandacht 
kunnen brengen. We willen inzetten op samenwerking tussen de gemeente en de inwoners, 
waarbij de gemeente ondersteuning biedt bij het waarmaken van mooie plannen.  

 

Open en betrouwbare overheid 
Het vertrouwen van mensen in de politiek is heel belangrijk voor het werk van raadsleden en 
bestuurders. Dat vertrouwen moet wel eerst verdiend worden. Om uw vertrouwen te 
verdienen wil GroenLinks inzetten op een breed gedragen politiek akkoord, waaraan het 
liefst zoveel mogelijk partijen meedoen. We willen op zoek naar samenwerking, op basis van 
wat ons verbindt en de zaken waar we het over eens kunnen worden dan ook omzetten in 
daden. Met een akkoord op hoofdlijnen kunnen de partijen in de raad, in tegenstelling tot 
met een dichtgetimmerd coalitieakkoord, meer het eigen geluid blijven laten horen. Zo 
hoort de kiezer het geluid waarvoor er gekozen is ook daadwerkelijk terug in de 
gemeenteraad.  
 

Grip op financiën 
Afgelopen periode heeft Papendrecht flink moeten bezuinigen. Deze keuzes heeft iedereen 
gevoeld. Voor nu zijn we daarmee geholpen, maar in de toekomst blijft het belangrijk dat we 
scherp blijven over waar we als gemeente het belastinggeld aan uitgeven. Wanneer slim 
wordt geïnvesteerd en kritisch wordt bekeken waar we ons geld aan uitgeven, kunnen 
bezuinigingen wellicht worden voorkomen. Zo willen we niet dat de gemeente als bankier of 
vastgoedondernemer optreedt. Bij elke besteding moet worden beseft dat er beslist wordt 
over uw belastinggeld. 
 

Lokale lasten 
GroenLinks wil dat de goede voorzieningen in Papendrecht, zoals onze bibliotheek, overeind 
blijven. Om dat te garanderen moeten de lokale lasten in goede verhouding staan tot het 
voorzieningenniveau. Lokale lasten baseren we zoveel mogelijk op twee principes: de 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt. Zo zorgen we voor een 
eerlijke verdeling in de lasten. 
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Verbondenheid met de regio 
Papendrecht kan heel veel zelf doen, maar niet alles. Dat moeten we ook helemaal niet 
willen, want alleen gaan we misschien sneller, maar samen komen we veel verder. 
Papendrecht staat altijd open voor samenwerking waar dat kan en waar dat voordelen 
oplevert. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is voor alle gemeenten waardevol. 
Papendrecht gaat graag het gesprek aan over waar we samen met andere gemeenten mee 
aan de slag kunnen. 
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Onze kandidaten 
 

“Samen gaan we voor Papendrecht, voor nu en voor de toekomst” 
 
Een beetje integriteit bestaat niet. Al onze kandidaten zijn daarom open over hun 
nevenfuncties en onthouden zich van stemming als (de schijn van) belangenverstrengeling 
op de loer ligt. 
 

1. Chris Grimmius 
Ik wil staan voor een frisse, positieve, sociale en duurzame koers in Papendrecht. Samen 

kunnen we Papendrecht vooruitstrevend en solidair maken, met aandacht en ruimte voor elke 

Papendrechter.  

 

2. Bert Grimmius 
Ik zet me in voor een socialer en groener Papendrecht, waarbij iedereen meetelt en 

meedoet. De afgelopen 4 jaar heb ik me als raadslid hard gemaakt voor gelijkwaardigheid, 

duurzaamheid en zekerheid. 

 

3. Leo Quist 
Als je mee wilt werken aan, en een stem wilt hebben in, de lokale politiek, zal je er actief aan 

deel moeten nemen. Mijn passie is de natuur, het groen en blauw in onze leefomgeving. 

Om dit zo bereikbaar mogelijk en duurzaam te maken. 

 

4. René van Engelen 
5. Jacco van den Boogaart 
6. Claudia Stijl 
7. Bert de Jong 
8. Arie Prins 
9. Aagje Baartse 
10. Willy Zijlmans 


