
 

 

 

 
 
 

 

Aan de gemeenteraad  
 

datum  15 december 2020 

behandeld door  Özge Öcal 

ons kenmerk  2020-0159867 

doorkiesnummer   

onderwerp  Voortgang 

participatietraject 

jaarwisseling  

 
Geachte heer/mevrouw,   
 
Met deze brief informeren we u over de stand van zaken van het participatieproces 
rondom de viering van de jaarwisseling in Papendrecht vanaf 2021/2022. 
 
Wat is de aanleiding? 
Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Papendrecht gedebatteerd over 
het wel/niet deelnemen aan een vuurwerkshow samen met Dordrecht en 
Zwijndrecht. Uitkomst van het debat is dat uw raad heeft besloten om tijdens de 
jaarwisseling 2019/2020 niet mee te doen met de gezamenlijke show, maar dat er 
een participatietraject moet komen met de vraag hoe de inwoners van Papendrecht 
de jaarwisseling willen vieren. Begin 2020 is het participatietraject gestart, maar tot 
op heden door de Coronamaatregelen niet afgerond.  
 
Wat voor invloed heeft Corona op het participatietraject? 
Eind februari heeft de raad een raadsinformatiebrief gekregen over de procesmatige 
aanpak van het participatietraject. Oorspronkelijk was het plan om vóór de zomer 
van 2020 een raadsvoorstel in te dienen op basis van de uitkomsten van het OCD 
onderzoek en de landelijke en regionale ontwikkelingen.  
 
Het participatietraject is door gevolgen van de Coronacrisis uitgesteld. Op 14 juli 
heeft de raad de uitkomsten van het OCD onderzoek gepresenteerd gekregen. De 
raad heeft door de omstandigheden rondom Corona besloten om voor de komende 
jaarwisseling van 2020 – 2021 niet mee te doen met de vuurwerkshow aan de 
Drierivierenpunt. Wel is uitdrukkelijk de wens geuit om het participatietraject te 
voltooien voor zover dat mogelijk is, gericht op de vraag hoe de inwoners van 
Papendrecht de jaarwisseling willen vieren. Wij hebben u toen toegezegd dat het 
participatietraject na de zomer weer zou worden opgepakt. Door de aanhoudende 
maatregelen heeft de gemeente het maatschappelijke debat met de inwoners tot op 
heden niet kunnen voeren.  
 
Hoe gaan we verder? 
De Corona-crisis houdt aan, wat betekent dat er maatregelen gelden die van invloed 
zijn op het participatieproces. Zodra het kan vervolgen we het ingezette 
participatietraject zodat we u in de loop van 2021 een goed beeld kunnen geven  
over hoe Papendrechters de jaarwisselingen vanaf 2021 willen vieren. 
 
We houden contact met de betrokken kerngroepleden en blijven hen betrekken bij 
het vervolg. Om een beeld te krijgen van de komende jaarwisseling worden er 
impressiebeelden gemaakt. Ook wordt aan Papendrechters gevraagd over hoe zij de 
jaarwisseling met de voor dit jaar afgekondigde maatregelen dit jaar ervaren.  



 

 
 

Jongeren zijn een van de doelgroepen die door sociale beperkingen het hardst 
worden geraakt. Om de jongeren in deze moeilijk tijd niet te vergeten worden er  
verschillende activiteiten georganiseerd. Overdag wordt er een voetbaltoernooi, en in 
de avond van 31 december naar de nacht van 1 januari een gamewedstrijd 
georganiseerd waarbij jongeren een prijs kunnen winnen.  
  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems                         A.J. Moerkerke 
 
 


