
 

 

 
 
Niet ….. maar poetsen 
 
Deze keer wilde ik maar eens beginnen waar ik de vorige keer mee ben geëindigd. Niet zozeer waar 
ik de column mee eindigde, maar waarmee ik mezelf beschrijf. Ik schreef namelijk dat vooruit 
komen niet lukt met alleen schreeuwen vanaf de zijlijn. Daar geloof ik namelijk in. Niet alleen 
“roeptoeteren”, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. 
 
Er spelen op dit moment wel een paar zaken in Papendrecht. Zaken waar iedereen wel een mening 
over lijkt te hebben. Ik heb die ook hoor, al zal ik u daar op dit moment niet mee lastigvallen. En 
iedereen gooit die mening ook over de spreekwoordelijke schutting, zoals op Facebook. En daar is 
op zich niets op tegen. Als je een mening hebt, mag je die ook laten horen. En daarbij mag je best 
kritisch zijn, al hoeft dat niet meteen persoonlijk te zijn en mag het van mij soms best een beetje 
fatsoenlijker. Kritiek kan opbouwend zijn en dat is het mooie er van. 
 
Nog mooier is het wanneer je een mening heb, deze ventileert en het vervolgens (met of zonder 
hulp van de gemeente) omzet naar iets moois. Enkele voorbeelden hiervan zijn de sociale 
moestuinen, de ZAP-ers, de groenvoorziening aan de Rembrandtlaan en ons nieuwe festival 
Pellerpop. 
 
Deze laatste aanwinst wil ik vanaf deze kant even in het zonnetje zetten. Het evenement is namelijk 
geboren vanuit een ontevredenheid van enkele jongeren. Zij vonden dat er voor hun leeftijdsgenoten 
te weinig evenementen in Papendrecht waren. Deze jongeren zijn vervolgens, ondersteund door het 
gemeentelijk jeugd en jongerenwerk, zelf aan de slag gegaan om een evenement te organiseren.  
 
En het resultaat van deze vijftien jongeren mocht er zijn mensen! Het was echt een evenement van 
Papendrechters, voor Papendrechter en zelfs ook door Papendrechters. Er stonden namelijk heel wat 
Papendrechtse namen op de line-up. Voor zover ik weet is het evenement zonder bijzonderheden 
verlopen en hebben de aanwezigen een prima avond voorgeschoteld gekregen. Ook ik heb met mijn 
kinderen genoten van de optredens en de goede sfeer.  
 
Als vanuit ontevredenheid zulke initiatieven blijven komen, vind ik het prima. Daarom wil ik u 
uitnodigen om goede ideeën en initiatieven een kans te geven. Wanneer daarbij hulp van de 
gemeente nodig is, zal deze ongetwijfeld een handje helpen. Dan ga ik mij ervoor inzetten dat de 
gemeente sneller op uw vragen en opmerkingen reageert. 
 
----------------------------------------- 
Marco de Haas  
Niet geboren maar wel getogen in Papendrecht. Getrouwd en twee kinderen. Als militair op dit 
moment werkzaam bij het ministerie van Defensie. Sinds 2014 voor de VVD in de gemeenteraad en 
sinds 2016 als fractievoorzitter. Daarbij probeer ik zaken altijd vanuit het positieve te benaderen: 
wat kunnen we wel bereiken? Met alleen schreeuwen vanaf de zijlijn komen we namelijk niet 
vooruit.  
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