Open brief burgemeester
aan inwoners van Papendrecht
'Voorbeeldige jaarwisseling'

Papendrecht, 13 januari 2021
Beste Papendrechters,
Allereerst wil ik u graag een gelukkig, liefdevol en gezond nieuwjaar toe wensen. En hopelijk een jaar
waarin we weer meer vrijheden krijgen en langzamerhand alle Corona-perikelen achter ons kunnen
laten.
Nog nooit was een jaarwisseling voor ons, als gemeente, zó onvoorspelbaar. We hebben het samen
met onder meer de hulpdiensten, extra beveiligers en onze eigen mensen wel zo goed als mogelijk
voorbereid, maar je kunt nu eenmaal niet alles voor zijn. Met toch wel enige opluchting kan ik u
zeggen: Papendrecht heeft zich goed gedragen!
Toch werd op sommige plekken met grote groepen gefeest. En natuurlijk was er weer een enkeling
die het kennelijk lollig vond om een verkeersbord of prullenbak te vernielen met zwaar illegaal
vuurwerk. Dat is op zich al onacceptabel, maar één ernstig voorval sprong er wat mij betreft uit: er zijn
gericht vuurpijlen afgeschoten richting een beveiliger. Gelukkig hebben we de dader(s) in beeld en
staat hem/hen een fikse boete te wachten.
Maar ik wil aan deze 'incidenten' eigenlijk liever geen aandacht geven en het algemene beeld over het
verloop van Oud en Nieuw 2020/2021 er niet door laten beïnvloeden. Al met al ben ik trots op ons
Papendrecht en de manier waarop de meesten van ons de overgang naar het nieuwe jaar hebben
ingeluid.
Dit jaar doet de gemeente verder onderzoek naar de wensen van inwoners, ondernemers en
organisaties voor de volgende jaarwisseling. We waren er in 2020 al mee begonnen, maar door de
coronamaatregelen en het landelijk vuurwerkverbod is het stil komen te liggen.
In de loop van dit jaar pakken we dat weer op. Daarin komen vragen voorbij als: wel of geen
(knal)vuurwerk, vuurwerkzones, vuurwerkshow, Oud en Nieuw-feest. Ik zou het zeer waarderen als u
meedoet aan dat onderzoek, zodat wij een goed beeld krijgen wat er leeft qua wensen binnen
Papendrecht.
Bij wijze van alternatieve Nieuwjaars speech blik ik deze keer in een film terug
op 2020. De film staat op www.vimeo.com. U kunt ook de qr-code met uw
telefoon scannen.

Met vriendelijke groet,

Aart-Jan Moerkerke,
Burgemeester van Papendrecht

