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Van het Vriendenbestuur
Wil Hofland, voorzitter

Noordpark

Waar we in december nog hoopten dat in
2021 ontmoetingen weer gewoon zouden
zijn en we mooie plannen konden maken
voor de Vriendenkring moeten we nu
constateren dat dit nog niet het geval is.
Ook dit jaar dus voorlopig geen
activiteiten want we mogen nog niet met
grote groepen bij elkaar komen .
Toch moeten we de moed niet verliezen
want als alles goed verloopt dan zou er in
de 2e helft van 2021 misschien weer iets
mogelijk zijn. We zijn dan hopelijk allemaal
gevaccineerd en dit schijnt toch echt de
sleutel te zijn naar meer mogelijkheden.
We moeten nog even geduld hebben.
Wel mogen we ons gelukkig prijzen dat we
juist nu van ons park kunnen genieten.
Het park trekt veel bezoekers en het is de
moeite waard om met de waterbus de
locaties Alblasserdam, Papendrecht en
Zwijndrecht te bezoeken, een dagje
recreatie in Beeldenpark Drechtoevers.
Met name het Noordpark is op dit
moment met de bloeiende borders vol
narcissen een lust voor het oog. Daar is de
onderhoudsploeg voor rondom de
beelden een onderhoudsploeg voor het
hele park geworden en dat heeft haar
vruchten afgeworpen. Het Noordpark
wordt ook wekelijks “schoongemaakt”
door een groep vrijwilligers. Zij prikken
papier en ruimen vuil op dat is

achtergelaten door bezoekers. Châpeau
voor deze papierprikkers.
Ook zal het Noordpark in de 2e helft van
dit jaar verboden gebied worden voor
gemotoriseerd verkeer (met dank aan de
gemeente Zwijndrecht). We kunnen dan
rustiger genieten van al het moois zonder
van de sokken gereden te worden.
Dit alles komt het park ten goede, met
elkaar maken we er iets moois van.
Voor de locatie Papendrecht ziet het er
niet gunstig uit, de subsidie valt wellicht
volledig weg ( zie ook elders in deze
nieuwsbrief). Het bestuur van Stichting
Beeldenpark Drechtoevers zet alles in het
werk om de bezuiniging af te wenden. Wij
wensen hen hierbij al het goede en onze
steun. Met zo'n prachtige
beeldenboulevard heeft de gemeente
Papendrecht cultureel goud in handen
voor haar inwoners en bezoekers. Nu
maar hopen dat de gemeente dit zelf ook
gaat inzien.
Contributie
Eind januari kreeg u een betalingsverzoek
van onze penningmeester. Wij willen u
vragen in uw administratie na te gaan of
aan dit verzoek is voldaan. Mocht u al
betaald hebben dan is het bovenstaande
niet voor u van toepassing.
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Wij zijn als Vriendenbestuur heel blij met
uw steun, juist nu. Zoals u kunt lezen in de
bijdrage van Bas den Hartog heeft
Stichting Beeldenpark Drechtoevers het
niet gemakkelijk ook door het wegvallen
van sponsoren. De Vriendenkring kan in
deze tijd , weliswaar bescheiden , een
steun in de rug zijn .
Het Vriendenbestuur wenst u fijne
paasdagen en een mooie en gezonde
zomer toe.
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Van het Stichtingsbestuur
Bas den Hartog, voorzitter
Bestuur Stichting Beeldenpark
Drechtoevers
Zoals reeds eerder is gemeld was er een
vacature voor de functie van secretaris.
Wij zijn heel blij dat wij deze snel weer
hebben kunnen invullen. Melissa Blanken

heeft zich beschikbaar gesteld en is recent
benoemd tot lid van ons bestuur.
Daarnaast hebben wij ons bestuur kunnen
versterken met een tweede beeldend
kunstenaar, namelijk Arianne Moerman.
Samen met Henk van Bennekum gaat zij
onze Stichting o.a. adviseren over nieuwe
beelden. Ook zal zij er voor gaan zorgen
dat wij zichtbaar zullen zijn op Instagram.
Ons bestuur bestaat nu dus uit 6
personen.
Het jaarverslag 2020 is recent door ons
bestuur vastgesteld.
Daaruit blijkt dat onze Stichting, ondanks
de corona-crisis, voor onze 3 locaties een
redelijk goed jaar achter de rug heeft.
Gemeente Papendrecht
Het jaar is voor onze locatie in
Papendrecht begin dit jaar echter negatief
begonnen. De gemeente heeft
aangegeven dat zij de komende jaren
drastisch moet gaan bezuinigen.
Het tekort, zo stelt de gemeente, is onder
meer ontstaan door de oplopende
tekorten in het sociaal domein,
onzekerheid over compensatie vanuit het
rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de
economische gevolgen van de corona
maatregelen.
Het voorgenomen besluit van de
gemeente is nu om voor ruim € 500.000,te bezuinigen op subsidies bij o.a. de
bibliotheek, verenigingen en ook bij het
Beeldenpark.
De beoogde bezuinigingen voor onze
stichting zijn 100 %. Dat betekent dat wij
vanaf 2022 waarschijnlijk helemaal geen
subsidie meer zullen ontvangen voor onze
locatie in Papendrecht.
Wij hebben jaren met veel enthousiasme
en ambitie gewerkt om de
Beeldenboulevard te maken tot wat het
nu is, er zijn zelfs plannen om deze nog
meer uit te breiden.
Diverse sponsoren hebben hun bijdrage al
stopgezet o.a. ten gevolge van de
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economisch slechte situatie en de
reorganisatie bij Fokker. Ook is het heel
moeilijk om in deze corona tijd nieuwe
sponsoren te vinden. Wij zijn volledig
afhankelijk van de subsidie.
In het ergste geval kan dit betekenen dat
de Beeldenboulevard in Papendrecht gaat
verdwijnen. Dit ondanks het feit dat deze
op een grote belangstelling kan rekenen
van zowel de inwoners van Papendrecht,
als van bezoekers uit de regio en van ver
daarbuiten.
U kunt er van uitgaan dat wij alles in het
werk stellen om ervoor te zorgen dat onze
subsidie niet of slechts voor een beperkt
deel wordt gekort. Zo hebben wij
publiciteit gegenereerd in het AD en
verschillende regionale kranten, staan wij
op verschillende websites met ons
verhaal, hebben wij actie gevoerd via RTV
Papendrecht, Atos in Zwijndrecht en RTV
Dordrecht. Uiteraard hebben wij ook veel
van onze contacten bij de gemeente zelf
en bij verschillende fracties van politieke
partijen in Papendrecht benaderd. Nu
maar hopen dat dit gaat helpen!
Voor de goede orde meld ik dat het een
voorgenomen besluit betreft. Men gaat
ervan uit dat in april het definitieve besluit
wordt genomen.
Mocht dit negatief voor ons uitvallen dan
moeten wij nagaan of en zo ja hoe wij in
Papendrecht verder kunnen gaan.
Om dan over voldoende financiële
middelen te kunnen beschikken zullen wij
dan actie gaan voeren en ook een beroep
op u doen om ons te steunen. Uiteraard

houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Inmiddels hebben wij een
sterke rem op onze uitgaven in
Papendrecht gezet, alleen het hoognodige
onderhoud zal nog worden gedaan.
.
Gemeente Zwijndrecht
De situatie voor onze locatie in het
Noordpark is gelukkig veel positiever dan
wat hierboven is geschetst.
Het onderhoudsteam onder leiding van
Jan van Gortel en Bas Mol, soms
aangevuld met andere vrijwilligers, is ook
de afgelopen maanden zeer actief
geweest met de groenvoorziening in het
Noordpark. Er is heel erg veel onkruid
weggehaald, bomen zijn gesnoeid en rond
veel beelden en in het bos zijn
houtsnippers gestrooid.
Ook de in het najaar gepote narcissen
bloeien prachtig.
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Bewoonster Joanna Schneider van de wijk
Walburg heeft een mooie visie en plan
voor het verfraaien van het Noordpark
uitgewerkt. Vol leuke en goede ideeën om
het park nog mooier te maken.
Zij heeft haar plan gepresenteerd aan het
bestuur van Stichting Beeldenpark, aan de
hierboven genoemde vrijwilligers en aan
Richard van PAK AAN!
Pak AAN! Is een initiatief van de gemeente
Zwijndrecht waarmee zij initiatieven van
mensen uit de buurt (in dit geval de
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wijkvereniging Walburg) faciliteert en
deels ook financiert.
Dit initiatief heeft tot doel om het
Noordpark mooier en aantrekkelijker te
maken voor de buurt, maar daardoor ook
voor het Beeldenpark.
Joanna heeft nagedacht over de keuze
voor beplanting in het park en op welke
plekken dit mooi tot zijn recht komt.
Daarnaast heeft zij ook nog voorstellen
gedaan over andere aanpassingen om het
park nog mooier te maken. Iedereen is
enthousiast over haar ideeën.
Zij is aan de slag gegaan met de
voorbereidingen voor het aanplanten van
de nieuwe plantenperken. Inmiddels is er
al een echte Wilgentunnel gemaakt en ook
zijn er veel varens geplant. De komende
tijd wordt het park met nog veel meer
planten verrijkt.
Door deze activiteiten heeft het
Noordpark een forse metamorfose
ondergaan en ziet het er mooier uit dan
ooit. Ook de beelden komen hierdoor
natuurlijk veel beter uit. Het resultaat is
nu al merkbaar. Het park trekt wezenlijk
meer bezoekers: alle betrokkenen zijn hier
heel tevreden mee.
Wij zijn ontzettend blij met alle hulp van
de vrijwilligers en niet te vergeten de inzet
van de gemeente Zwijndrecht!
Stichting Floor de Lis
Onze Stichting is benaderd door Stichting
Floor de Lis.
Deze stichting is opgericht om aandacht te
besteden aan voor of kort na de geboorte
overleden baby’s.
Men heeft ons gevraagd of wij
behulpzaam willen zijn bij het regelen van
een soort nationaal monument voor deze
kinderen in het Noordpark. Hier is door
ons positief op gereageerd.
Wij hebben suggesties naar voren
gebracht voor een passend beeld en
hebben de stichting gewezen op diverse
mogelijkheden om fondsen te benaderen

om de financiering van een beeld mogelijk
te maken.
Op dit moment is het nog niet duidelijk of
de stichting hierin zal slagen. Wat dat
betreft moeten we dus nog even
afwachten.
Gemeente Alblasserdam
Zoals al in de vorige Nieuwsbrief is gemeld
wordt het beeld EOS 09/11 van Rita van
der Vegt binnenkort geplaatst op de
Kraanbaan.
Helaas is een einde van de corona-crisis
nog niet echt in zicht, maar als het
vaccineren voorspoedig verloopt dan
zouden wij wellicht rond de zomer wat
meer beweegruimte gaan krijgen.
Laten we met elkaar maar hopen dat dit
werkelijkheid gaat worden.
In ieder geval wensen wij u fijne
paasdagen, alle goeds en veel gezondheid
toe.
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