
 

 

 
Komkommercolumn 
 
Net als mijn collega fractievoorzitter Pieter Jan, die de column van vorige week schreef, had ik ook 
een herinnering van de redacteur van deze site nodig om mijn column te gaan schrijven. Net een 
dag terug van vakantie, mijn rugzak nog maar voor de helft uitgepakt en nog helemaal niet 
ingelezen in wat er in Papendrecht allemaal had plaatsgevonden tijdens mijn afwezigheid. Ik was 
echt even “uitgeplugd”. Dan eerst maar eens de opgespaarde lokale kranten doornemen.  
 
Uiteraard werd er geschreven over enkele uitkomsten van de Papendrechtse politieke 
beschouwingen. Tot mijn verbazing vond ik niets terug over de gigantische financiële uitdagingen 
waar we als gemeente voor staan maar kwamen de subsidies voor regentonnen, subsidies voor 
straatfeestjes en de gewenste bemoeienis binnen het huwelijk van de Papendrechters wel aan 
bod. Vind ik toch wel een beetje vreemd. We stevenen af op een flink begrotingstekort en dat 
schuift men voorlopig maar op de lange baan om nu te kunnen pronken met cadeautjes. 
 
Vanuit Papendrecht Verrast komt de oproep om evenementen die in 2020 moeten gaan 
plaatsvinden voor 1 oktober 2019 aan te melden. Er staat niet bij wat de reden is waarom 
evenementen zo vroeg aangemeld moeten worden. Ik maak de flauwe grap maar: willen ze niet 
worden verrast bij Papendrecht Verrast? Ik lees dat er een evenementenagenda moet komen en 
een agenda heeft natuurlijk vulling nodig. Dus mocht u een initiatief hebben om iets te 
organiseren, geef het dan door aan Papendrecht Verrast. Ik neem aan dat inzendingen na 1 
oktober ook wel worden geplaatst. 
 
Een evenement dat zeer snel al gaat plaatsvinden is het Wereldfeest. Om nader kennis te kunnen 
maken met mensen die vanuit andere landen in Papendrecht komen wonen, wordt op zaterdag 7 
september in het Vijverpark het Wereldfeest georganiseerd. Dit is een kleurrijk feest, waarbij 
Papendrechters uit zestien verschillende landen u allerlei lekkere hapjes laten proeven, terwijl 
ToBe verschillende soorten muziek en dansstijlen verzorgt. 
 
Ik lees een oproep in de krant om de mening te geven over kinderspeelplaatsen aan de Willem 
Kloosstraat en de Baars. De gemeente is van plan om daar nieuwe speeltoestellen te plaatsen en 
vraagt nu of de omgeving mee wil denken over de invulling daarvan. Enkele jaren geleden heeft de 
gemeente dit ook gedaan bij andere speelplaatsen en dat is, zover ik heb gehoord, zeer goed 
verlopen. De kinderen konden aangeven wat zij wilden en naderhand kregen ze ook weer 
terugkoppeling over de gekozen oplossingen. Dit vind ik nou een concrete vorm van 
burgerparticipatie.  
 
Als laatste nog een oproep over iets wat ik ook al tijdens mijn vakantie via de social media had 
opgevangen. Er is een Rattenslang gesignaleerd in Papendrecht. Het dier is niet giftig en 
ongevaarlijk. Maar als ik de foto bekijk, vind ik het dier toch wel imposant. Het is in ieder geval 
geen slang die ik graag in mijn tuin zie rondkruipen. Mocht de eigenaar zijn of haar slang zoeken: 
ga eens kijken in de Helmersstraat. 
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