
 
  

 
 
 

 

Directie MWB 

Doornboslaan 225-227, Breda 

Postbus 3208 

5003 DE Tilburg 

Telefoon 06-83561742 

www.veiligheidsregiomwb.nl  

 

 

 

 
Aan de burgemeesters in  
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

 

 
 
 
 

 

 

 

Datum  11-08-2020 Behandeld door  Jolanda Trijselaar  

Onze referentie  U.033196 Doorkiesnummer    

Uw referentie   E-mail  Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl 

Uw brief van   Onderwerp  Tussentijdse verantwoording GRIP 4 COVID-19 

 

 

      

 
 
 
 

Beste collega’s, 
 
Het is inmiddels ruim vijf maanden geleden dat de eerste coronabesmetting in ons land werd 
geconstateerd, in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Het was het begin van een 
heftige, intensieve tijd. Van een voorzichtige periode van sociale onthouding tot een intelligente 
lock-down waarin wij allen zoveel mogelijk thuis moesten blijven, scholen hun deuren sloten en 
onze zorgmedewerkers ondertussen de benen onder het lijf vandaan liepen op overvolle ic’s. 
Deze intensieve periode hebben wij allemaal op onze eigen manier beleefd. Van dichtbij heb ik 
gezien hoeveel verdriet, angst en wanhoop het virus met zich meebracht. Tegelijkertijd kwam er 
ook een enorm saamhorigheidsgevoel bij velen los: samen zetten wij de schouders eronder. Dat 
zal mij voor altijd bij blijven.  
 
De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken echter weer ernstige vormen aan. In het 
westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze regio. Het gaat om besmettingen 
die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in 
onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet 
verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden 
of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.  
 
Maar daar zien wij nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart mij als voorzitter 
van uw veiligheidsregio en als burgemeester ernstige zorgen. In de naleving van de regels om 
corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen 
wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het 
virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die wij hebben getrotseerd. Wij 
willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet de keuze 
hoeven maken om scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot te doen.  
 
Wij zijn als veiligheidsregio’s blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal en 
lokaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om 
vraagt. Wij zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed 
aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels.  
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Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe 
zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar 
beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan wij met ze in overleg.  
 
Wij sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de 
horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen 
en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n 
drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en 
neem verantwoordelijkheid! 
 
En verder gaan wij de handhaving in onze regio stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij 
zetten wij in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen 
op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-
omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!  
 
Inmiddels loopt de zomervakantie te einde. Een tijd waarin wij normaliter op adem konden komen 
en de balans opmaken van de afgelopen maanden. Dit jaar is het anders dan anders. Als 
voorzitter van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en als burgemeester heb ik de 
periode vanaf 27 februari jl. ervaren als een rit in een hevig schuddende achtbaan. Ik besef mij 
terdege dat de rit nog zeker niet ten einde is, onze aandacht kan en mag niet verslappen, maar ik 
ben ervan overtuigd dat wij hier samen doorheen komen. Ik kijk met een goed gevoel terug op de 
samenwerking binnen de crisisorganisatie in onze regio en provincie. Wij wisten elkaar te vinden 
op de cruciale momenten en waar het in februari nog iets van pionieren had, zijn wij nu beter 
voorbereid op de zaken die mogelijk nog op ons af gaan komen. Dank voor deze samenwerking, 
voor ook de samenhorigheid op bestuurlijk niveau.   
 
 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

Theo Weterings 
voorzitter Veiligheidsregio MWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Tussentijdse verantwoording Grip 4 Corona 


