
 

 

 
 
Feest in donkere dagen 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de dagen weer korter worden en de nachten langer. In het donker 
naar het werk en in het donker weer terug, waardoor ik mijzelf op sommige dagen net een mol 
voel. Het einde van het jaar brengt de bekende vraagstukken die bij dit jaargetijde horen ook weer 
ter sprake. Werkt de fietsverlichting nog goed? Is het tijd voor andere banden onder de auto? Is 
het nog tijd voor pepernoten of is het al tijd om de kerstboom op te zetten? Over de 
zwartepietendiscussie zal ik het maar niet hebben. Maar er zijn meer dingen die bij deze donkere 
dagen horen.  
 
De donkere dagen brengen ten eerste gezelligheid. Zo zie je her en der weer kerstverlichting in de 
straten verschijnen,  gaan in de huizen de kachels of de haarden aan, komen de gourmetsets weer 
van zolder en zie je op veel plaatsen de kaarsjes weer branden. Al deze gezelligheid kent echter 
ook zijn gevaren. Aan de ene kant zorgen omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, 
brandwonden bij het gourmetten en feestkleding die vlam vat jaarlijks voor onnodige schades en 
gewonden. Aan de andere kant zorgt het niet aanhouden van de (kerst)verlichting en niet stevig 
sluitwerk voor makkelijke prooien voor inbrekers. Goede tips hiervoor kunt u van de politie krijgen 
in het kader van hun donkere dagen offensief. 
 
Ook hoor je in deze tijd van het jaar links en rechts alweer de knallen van vuurwerk. Dit vindt ik 
jammer. Ik geloof namelijk in individuele vrijheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en 
ik vind het dan ook jammer dat deze aan banden moet worden gelegd, omdat sommigen niet 
veilig om kunnen gaan met deze vrijheid. Overlast en gewonden wegen niet op tegen het 
knalgenot van anderen. Daarom zijn er voorgaande jaren locaties in Papendrecht aangewezen die 
vuurwerkvrij moeten zijn. Dat zal ook dit jaar wel weer gebeuren en helaas is dat nodig. Iedereen 
heeft namelijk recht op een veilige (leef)omgeving.  
 
Er schuilt niet alleen maar gevaar in dit jaargetijde. December is namelijk ook een maand van 
feest. Zo is op de Markt de opbouw van de ijsbaan al begonnen. Dit jaar iets eerder dan 
voorgaande jaren, omdat het nieuwe evenement Pop Up Papendrecht (PUP) plaats zal vinden, 
voordat de ijsbaan open gaat. Weer een mooi initiatief om Papendrecht levendiger te maken. Ik 
vertrouw erop dat dit een feest gaat worden voor Papendrechters van alle leeftijden. Ik kijk er in 
ieder geval naar uit en wens u vanuit mijn kant alvast prettige feestdagen toe. 
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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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