
 Vanuit het midden; 
nuchter en realistisch

    De afgelopen jaren waren wel heel 
bijzonder. Vooral door Corona, dat 
veel leed heeft veroorzaakt. Het heeft 
ons allen belemmerd in het dagelijks 
handelen. En stonden groepen mensen 
vóór die tijd al tegen over elkaar: dat is 
er zeker niet beter op geworden. Steeds 
harder wordt geschreeuwd vanuit het 
eigen gelijk. Extra gevoed door het 
bestuurlijke onvermogen in Den Haag. 
Door veel ongenuanceerde opmerkin-
gen van landelijke politici en opinie-
makers. Opmerkingen die in de media 
voorrang krijgen.
Tussen al dat geschreeuw valt ons op dat 
steeds meer mensen afhaken. We zien 
ze steeds minder in het publieke debat. 
Ze zitten steeds minder op social media. 
Maar hoe groot deze groep inmiddels 
ook is geworden: de schreeuwers heb-
ben daar al lang geen aandacht meer 
voor. Als je niet vóór bent, ben je immers 
tegen (hen). En kun je de wind van voren 
krijgen. Of word je onterecht in een 
verdacht hoekje gezet.
Al 40 jaar staat het PAB als grootste 
lokale partij juist in het midden van de 
Papendrechtse samenleving. Voor alle 
inwoners en ondernemers van Papend-
recht. Voor een aantrekkelijk en leefbaar 
Papendrecht. Voor vernieuwing, maar 
ook voor het behoud van de vele mooie 
voorzieningen en het historisch erfgoed.
Als PAB blijven we ook de komende 
jaren lokale politiek bedrijven vanuit 
dit nuchtere en realistische midden. 
Tussen alle tegengestelde meningen. 
Ons lokale geluid is nooit schreeuwend 
of ongenuanceerd. Lokale nuchterheid 
betekent geen luchtfietserij. Ook wij 
dromen van een mooier Papendrecht. 
We zijn dus vóór het behoud van de vele 
voorzieningen. Uiteraard ook tegen zo 
laag mogelijke lokale lasten. Maar we 
draaien onze inwoners geen rad voor 
de ogen: we vertellen geen sprookjes. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige 
begaanbare weg is. En dat dit ook het 
beste past bij Papendrecht. Positief, 
maar nuchter en realistisch. Een kwestie 
van gewoon doen!

Arno Janssen, lijsttrekker PAB

Waar staat het PAB voor?
Arno: “Het Papendrechts Algemeen Belang is 
iets meer dan 40 jaar geleden opgericht door 
Jopie Brand en heeft sindsdien dus ook het al-
gemeen belang van Papendrecht gediend. Bij 
alle beslissingen die we nemen, zoeken we 
naar wat goed is voor de meerderheid van de 
inwoners en de ondernemers in ons dorp. We 
vertegenwoordigen alles: er zitten zowel 
linkse, rechtse, christelijke en conservatieve 
elementen in onze partij. Daarom stemmen 
we soms ook verdeeld over een onderwerp. We 
kijken niet met ideologische dogma’s naar een 
onderwerp zoals bijvoorbeeld de zondagopen-
stelling, maar zoeken altijd naar wat past bij de 
meerderheid van de inwoners en onderne-
mers. Niet idealistisch betekent overigens niet 
dat we geen idealen hebben. We willen het 
goed doen voor alles en iedereen, maar kun-
nen het uiteraard niet altijd iedereen naar de 
zin maken. We opereren vanuit het midden 
van de politiek en de samenleving. Daar waar 
mensen en idealen samenkomen. We doen dat 
gewoon, nuchter en realistisch.”

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen jaren?
Arno: “We zijn na de vorige verkiezingen toege-
treden tot de coalitie en hebben ons in de afge-
lopen jaren altijd vanuit de inhoud dienstig 
opgesteld. Als je dat doet, dan vind je elkaar 
altijd. We hebben daardoor ontzettend veel 
voor elkaar kunnen krijgen. Van de bijna 160 
actiepunten uit het collegeactieprogramma 
hebben we er meer dan 130kunnen realiseren. 
En daarnaast nog een omvangrijke ombui-
gingsoperatie ter hand genomen en zoals ie-
dereen veel werk moeten verrichten in het ka-
der van Corona. Ik heb vanuit het ambtelijk 
apparaat begrepen dat dit alles opgeteld een 
niet eerder vertoonde prestatie is in één raads-
periode!”
“Wij kijken daarom met veel plezier terug op 
de afgelopen jaren. De slogan ‘Zichtbaar nabij’ 
van het coalitieakkoord konden we vanwege 
corona niet altijd waarmaken zoals we dat wil-
den, maar we hebben bewoners altijd betrok-
ken bij onze activiteiten en plannen. Natuur-
lijk ging niet alles perfect, maar over het alge-
meen hebben we alles samen gedaan, 
bijvoorbeeld bij de aanleg van sociale moes-
tuintjes, de speelgelegenheid in de Staring-
laan of de opknapbeurt van diverse wijken.”

Wat zijn jullie plannen voor de komende jaren?
Arno: “We willen sowieso doorgaan met wo-

ningbouw, zeker in hetzelfde tempo als de af-
gelopen jaren. In de regio zijn we koploper en 
ik verwacht dat we de komende jaren bovenop 
de huidige plannen zeker 300 woningen extra 
kunnen bouwen in ons mooie dorp. We had-
den vanuit de regio de opdracht gekregen om 
vooral te bouwen voor het midden en het ho-
gere segment, maar ik ben blij dat we daar als 
Papendrecht toch wat tegenin zijn gegaan en 
ook voor bijvoorbeeld starters hebben kunnen 
bouwen. Dit willen we de komende jaren ge-
woon blijven doen.”
“Verder hebben we in de afgelopen jaren ont-
zettend ons best gedaan om biodiverser te wor-
den en dat willen we voortzetten. De ecologi-
sche hoofdstructuur moet nog meer vorm krij-
gen in Papendrecht. Maar er is vóór mijn 
bestuursperiode (in 2016) voor tonnen bezui-
nigd op het openbaar groen en dat zou nu echt 
moeten worden teruggedraaid. We zien name-
lijk dat we qua onderhoud op verschillende 
plekken door de onderkant zakken, ook door 
de veel hogere prijzen van aannemers.”
“Ook wil ik de VO-scholen nog noemen. We 
willen graag nieuwbouw. Dat is de beste optie 
voor de scholen en voor Papendrecht. Ik denk 
dat het nog mogelijk is om extra geldbronnen 
aan te boren, met name vanuit het Rijk. Er 
moet nog wel wat uit onderhandeld worden, 
maar nieuwbouw is voor Papendrecht de enige 
juiste keuze.”

Waarom stemmen op het PAB?
Arno: “Omdat we in de afgelopen mooie din-
gen hebben kunnen doen en dat willen we 
graag voortzetten. We zijn de enige lokale par-
tij in Papendrecht. OP is meer stads, wij zijn 
meer dorps. Het is belangrijk om nuchter te 
zijn en niet door te slaan in grootstedelijke 
sprookjes die je niet waar kunt maken. We wil-
len ook niet een te eenzijdige benadering van 
het milieuvraagstuk, zoals partijen aan de lin-
kerkant van het politieke spectrum. Natuurlijk 
moet je altijd wel gewoon doen wat je kan. We 
blijven echter openstaan voor nieuwe innova-
tieve ontwikkelingen en kijken altijd naar wat 
nu en in de nabije toekomst het beste is voor 
Papendrecht. Daarom is het belangrijk om op 
het PAB te stemmen.”

Wat vind je ten slotte nog belangrijk om te noe-
men?
Arno: “Pas op voor nepnieuws. Altijd. Maar 
zeker in verkiezingstijd. Wij hebben als PAB 
bewust gekozen om niet ‘vol op het orgel te 
gaan’ in de aanloop naar de verkiezingen. Je 
ziet ons ook veel minder op social media. We 
profi leren onszelf vooral op onze website en 
met het Magazine dat we zelf in het kader van 
het 40-jarige bestaan van het PAB rondbren-
gen. En uiteraard wijzen we ook trots op wat 
we in de afgelopen vier jaar hebben gepres-
teerd.” 

1. Voor en door Papendrechters

2. Betaalbare woningen voor starters en ouderen

3. Beschikbaar budget (jeugd)zorg slimmer besteden

4. Aantrekkelijke wijken met een gezonde mix van jong en ouder

5. Een schone en groene leefomgeving voor iedereen

6.  Bescherming van Papendrechts historisch erfgoed

7. Zuinig met gemeenschapsgeld

8. Behoud van ons theater, ook als dorpshuis

9. Meer groen in tuinen én op daken

10.  Toegankelijke én begrijpelijke informatie

 Onze speerpunten 
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 • De kieslijst van het PAB, met v.l.n.r. Margré van Wijngaarden, Ad Tieleman, Semi Torun, Arjan Tetteroo, 
Lyda Verweij-Heijstek, Loek Bruijniks, Angela van Gent, Xander Janssen, Arno Janssen en Martin Verweij.   

      

 PAB-lijsttrekker Arno Janssen was in de afgelopen vier jaar wethouder in 
Papendrecht. Ondanks dat hij door velen gezien wordt als een rasechte 
Papendrechter, stond zijn wieg in Brabant. Na zijn studie Juridische 
Bestuurswetenschappen werkte hij onder meer als jurist en strateeg bij 
Rijkswaterstaat, was adviseur van diverse ministers en managementteams en had 
een camping/bungalowpark in Frankrijk. In 2012 streek hij in Papendrecht neer en 
verbond zich al snel aan het PAB. In zijn vrije tijd is muziek zijn grote passie.   

 ‘We zoeken altijd naar wat goed is 
voor de meerderheid’   


