
de locatie Den Briel is in het voorjaar van 2017 klaar.”
“Met de nieuwbouw aan de Veerpromenade en een nieuwe bestemming voor de locatie 
van de bibliotheek heeft Papendrecht straks een schitterend centrum. Goede 
voorzieningen als wonen, winkelen, horeca, bibliotheek en educatie komen samen op 
een prachtige plek. Zo wordt het centrum aantrekkelijk voor alle leeftijden, het brengt 
leven in de brouwerij in het dorpshart. Winkelen alleen is niet meer genoeg om het 
centrum levendig te houden.”

Planning
Nu de intentieverklaring is ondertekend, worden de plannen verder uitgewerkt, 
inhoudelijk en financieel. Indien dit voorspoedig verloopt, kan er voor de zomer van 
2017 worden gestart met de werkzaamheden van het huidige bibliotheekpand aan de 
Markt.
De bouw van het nieuwe pand aan de Veerpromenade kan in de loop van 2017 starten. 
De Bibliotheek AanZet zal tijdens de werkzaamheden tijdelijk worden gehuisvest in de 
locatie Den Briel. Dit nieuwbouwproject aan de Veerweg is in aanbouw en zal in het 
voorjaar van 2017 worden opgeleverd.

Bibliotheek

De bibliotheek is blij met de plannen. Een taal leren, (beter) leren lezen, een workshop 
of lezing bijwonen, alles is mogelijk! Er komt meer ruimte om te studeren, werken, 
ontmoeten. Door met meerdere partners in het gebouw te zitten, biedt dat 
mogelijkheden voor veel ruimere openingstijden.
“We leven in een maatschappij waar van inwoners steeds meer verwacht wordt”, stelt 
Ankie Kersseler, directeur van Bibliotheek AanZet. “Daarom is het van belang dat 
iedereen toegang heeft tot relevante informatie. Maar ook dat men de juiste 
vaardigheden heeft op het gebied van taalvaardigheid, geletterdheid, digitale 
vaardigheden en mediawijsheid. De Bibliotheek zorgt daar al voor, maar gaat dit in de 
toekomst nog meer doen. Zij wil zorgen dat iedereen de beste versie van zichzelf kan 
worden, en optimaal kan deelnemen aan de samenleving. De samenwerking met de 
Volksuniversiteit en IT-Workz biedt in dit opzicht veel meer mogelijkheden en voordelen 
voor de inwoners van Papendrecht, dan dat de Bibliotheek op zichzelf blijft staan.

Volksuniversiteit

“Wij bestaan 45 jaar. Een leven lang leren is altijd al ons doel geweest”, vertelt Mieke 
Steers, voorzitter van Volksuniversiteit Papendrecht. “Mensen komen ook bij ons om 
‘onder de mensen te zijn’, dus dat sociale aspect hebben wij ook al. De KennisMarkt is 
niet ons initiatief, maar we zijn blij met de extra ruimte. We huren voor talencursussen nu 
regelmatig lokalen in De Willem.”
“Nóg een supermarkt erbij? We hebben er al drie in het centrum!”, is een veelgehoorde 
reactie op de facebookpagina van deze krant. “Doe liever iets voor de jeugd!” Het idee 
voor een visrestaurant en viswinkel krijgt de handen wél op elkaar.

Meer Nieuws

1. Het PAB stelt vragen over luchtvervuiling Chemours en GenX.
2. Column: echtelijke twist
3. Column: het tactische spel
4. Gitaarles In De Drechtsteden

Beschrijving

Zo komt de KennisMarkt er uit te zien.

Plan voor KennisMarkt aan Veerpromenade
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Papendrecht - De gemeente heeft 
donderdag samen met de Bibliotheek 
AanZet, Volksuniversiteit Papendrecht, IT-
Workz, Rialto en de Papendrechtse 
horecaondernemer Bjorn van Dijl een 
intentieovereenkomst voor twee grote 
projecten in het centrum van Papendrecht 
ondertekend. 

Aan de Veerpromenade en de Markt (naast 
het gemeentehuis) willen zij een gebouw 
realiseren met horeca en de Bibliotheek 
AanZet, Volksuniversiteit Papendrecht en IT 
Workz. Deze laatste drie organisaties gaan 
nauw samenwerken in educatief centrum 
de KennisMarkt.

Horecaondernemer Van Dijl wil in dit nieuwe pand een viswinkel en een visrestaurant 
openen.
Het huidige pand van de bibliotheek aan de Markt wordt ontwikkeld tot goedkope 
supermarkt. “Er zijn vergevorderde onderhandelingen met Aldi.” Het pand van de 
voormalige Kunstuitleen wordt gesloopt, daar komen parkeerplekken voor de nieuwe 
supermarkt.

Levendig
Wethouder Richard Korteland (Centrumontwikkelingen) is zeer tevreden over de 
ontwikkeling van nieuwbouw aan de Veerpromenade en nieuwe invulling van de locatie, 
waar nu nog de bibliotheek is gevestigd. “We werken met elkaar al geruime tijd aan de 
ontwikkeling van het centrum van Papendrecht. Die ontwikkeling is een aantal jaren 
geleden in gang gezet met de verbouwing en vernieuwing van winkelcentrum De 
Meent. Vorig jaar is de woontoren met appartementen aan de P.C. Hooftlaan 
opgeleverd, het vernieuwde marktplein nadert zijn voltooiing en ook de nieuwbouw op 

5. DIERENAMBULANCE HELPT POLITIE BIJ BALKONSCÈNE
6. 'Killer Robots' nieuw leesvoer van Richard Koekkoek


