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Beste (burger)raadsleden, 

Meer dan twee weken geleden het geval was, gloort er gelukkig weer een duidelijker 

licht aan het einde van de tunnel, waardoor we na twee weken grotendeels terug 

kunnen naar de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown zoals die op 13 oktober 

werd afgekondigd. Hierdoor mogen publiekstoegankelijke accommodaties zoals 

gemeenschapshuizen weer open en geldt buiten weer een maximum van 4 personen 

(op 1,5 meter afstand) in plaats van 2. 

Dalende besmettingscijfers en bemoedigend nieuws over vaccins die binnen afzienbare 

tijd beschikbaar komen betekenen echter nog lang niet dat we er zijn.  

In onze gemeente bedraagt het actuele aantal geregistreerde besmettingen sinds het 

begin van de uitbraak 729, waaronder dertien officieel geregistreerde sterfgevallen 

mede als gevolg van het coronavirus. 

Het aantal positieve testgevallen en ziekenhuis/IC-opnames moet over heel de linie veel 

verder omlaag voordat we kunnen terugkeren naar het risiconiveau “waakzaam”, met 

meer bewegingsruimte en mogelijkheden om ons vertrouwde leven weer op te kunnen 

pakken. Naar verwachting, aldus minister De Jonge, zijn we daar niet eerder dan half 

januari.  

Voor de komende periode wordt met klem een maximum aantal van drie gasten thuis 

geadviseerd, wat een onmiskenbaar effect heeft op de viering van het Sinterklaasfeest.  

Medio december zal duidelijk zijn of er met Kerstmis en de jaarwisseling, op 

verantwoorde wijze, minder restricties kunnen gelden. Of niet, want boven alles zullen 

we met elkaar moeten proberen te voorkomen dat er een derde coronagolf komt.  

Vooruitlopend op de jaarwisseling is er inmiddels een landelijk vuurwerkverbod 

afgekondigd. Als gevolg hiervan zullen onze toezichthouders en handhavers zeker ook in 

die periode duidelijk zichtbaar in het straatbeeld moeten zijn. Hierop zijn we ons nu al 

aan het voorbereiden.  

Zoals in onze laatste raadsvergadering afgesproken, krijgen degenen die de grote en 

voortdurende verantwoordelijkheid dragen voor toezicht en handhaving in onze 

gemeente eerdaags een bedankbrief (zie bijlage) met een passende blijk van waardering 

namens het college en uw raad.  
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De betrokkenen ontvangen ieder voor € 150,- aan tegoedbonnen, te besteden bij alle 

leden van Koninklijke Horeca Nederland Steenbergen die hieraan willen deelnemen. Zo 

krijgen deze ondernemers ook meteen een welkom steuntje in de rug.  

Zij hebben het immers zwaar te verduren en te vrezen valt voor de toekomst van menig 

horecabedrijf bij een derde coronagolf. Desondanks geven zij keer op keer blijk van hun 

realiteitszin. “Liever met Kerst dicht dan één dag te vroeg open”, liet het bestuur van 

KHN Steenbergen zich deze week in overleg met de portefeuillehouder Economische 

Zaken ontvallen. Bewonderenswaardig. 

Hoewel er nog geen zicht is op een “heropeningsdatum” van/voor de horeca, hebben wij 

gemeend enig perspectief te kunnen bieden door het toestaan van verruimde 

(winter)terrassen te verlengen tot 1 april 2021. Uiteraard met in acht neming van de 

(dan) geldende veiligheidsvoorschriften en maatregelen. 

Behalve onze lokale horecabranche, verdient ook onze lokale detailhandel een 

compliment. Waar premier Rutte in zijn laatste persconferentie opmerkte dat de teugels 

in supermarkten en winkels aangehaald dienen te worden, is het beeld op dit gebied in 

onze gemeente over het algemeen juist positief. Zoals we dit eerder in de horeca 

hebben gedaan, zal ik onze toezichthouders en handhavers daarom een bedankbrief ter 

hand stellen om bij hun regelmatige bezoeken uit te reiken aan de betreffende 

ondernemers.  

Wat we uit het bovenstaande volgens mij zeker mogen afleiden, is dat de korte lijnen en 

nauwe contacten tussen ons bestuur, het ambtelijk apparaat en onze samenleving hun 

vruchten afwerpen. Ook uw rol als volksvertegenwoordiger in dit proces is en blijft van 

cruciaal belang, waarvoor dank.  

Dit alles maakt dat we onze gemeentelijke crisisorganisatie voorzichtig weer een beetje 

kunnen afschalen. In principe gaan we terug van een wekelijks naar een tweewekelijks 

overleg, maar we houden de vinger onverminderd strak aan de pols om indien nodig 

onmiddellijk te kunnen inspringen op actuele ontwikkelingen.  

Laten we met elkaar hopen dat dit laatste niet nodig blijkt te zijn. Door niet te 

verslappen en de regels te blijven respecteren, kunnen we daar allemaal ons steentje 

aan bijdragen en komt dat licht aan het einde van de tunnel weer een stapje dichterbij. 

Met dat vooruitzicht, wens ik u van harte de kracht toe om vol te houden. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Uw burgemeester, 

 

Ruud van den Belt 


