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Steenbergen, 11 maart 2020

Geachte raadsleden,

Gezien de actualiteit is naar mijn mening een update op z'n plaats, over de situatie in 
onze gemeente met betrekking tot het coronavirus.

Directe aanleiding hiervoor zijn, zoals u zult begrijpen, de gisteren aangescherpte 
richtlijnen vanuit de drie gezamenlijke Veiligheidsregio's in Noord-Brabant: zeven 
dagen van "sociale onthouding", zonder onze samenleving onnodig te ontwrichten. 
Juist nu moet de vitale infrastructuur - gezondheidszorg, ordediensten, onderwijs én 
overheid - nu op peil blijven.

"Brabant neemt z'n verantwoordelijkheid"; wij natuurlijk ook. Als het kan én past, 
worden onze medewerkers in de gelegenheid gesteld om thuis te werken. 
Uitgangspunt hierbij is dus dat ook de gemeente tot de vitale sectoren behoort, die 
naar behoren moeten blijven functioneren. In het belang van onze inwoners, wordt in 
tijden als deze van ons een stap naar voren verwacht.

Wij volgen het advies om bijeenkomsten boven de 25 personen, die wij zelf in- of 
extern organiseren, te annuleren. Zoals de Boomplantdag van vandaag en het 
scholendebat van komende vrijdag. Er was, conform deze richtlijn, geen reden om de 
raadsinformatie van gisteravond af te blazen.

Met kinderen, hoewel zij minder vatbaar lijken, nemen we hoegenaamd geen enkel 
risico.
Met ouderen en zieken - de meest kwetsbare doelgroepen - al helemaal niet.

Uit berichten in de media en op social media blijkt, dat organisaties in onze gemeente 
ook hun verantwoordelijkheid nemen, en hun geplande activiteiten in deze periode 
van "sociale onthouding" afgelasten.
Vandaag ben ik pro-actief het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van 
verschillende organisaties in onze gemeenschap, om hen te steunen bij de soms 
moeilijke afwegingen die zij moeten maken.

In overleg met het AM de Jongtoneel uit Nieuw-Vossemeer is de conclusie getrokken 
dat de voorstellingen van aanstaand weekend beter uitgesteld kunnen worden, omdat 
het publiek voornamelijk uit senioren bestaat.
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Volgens het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot-Steenbergen, 
worden in hun accommodaties veel activiteiten afgezegd. Ondanks de economische 
gevolgen, tonen zij begrip hiervoor en vragen zij hun collega's solidair te zijn met 
elkaar.

Het grootste evenement dat dezer dagen in onze gemeente op de rol stond was het 
jaarlijkse schuurfeest van de KPJ Steenbergen. De organisatie stond, zoals wij allemaal 
in onze overwegingen, voor een "duivels dilemma", maar heeft het moedige besluit 
genomen om het schuurfeest tot nader order uit te stellen.

Omdat we ons nog altijd op alle mogelijke scenario's voorbereiden, zijn ook de 
evenementen voor de komende weken alvast in kaart gebracht.

Het devies voor nu is en blijft: neem vanuit het gezonde verstand geen 
onverantwoorde risico's en respecteer de officiële richtlijnen vanuit het RIVM en de 
Brabantse Veiligheidsregio's.

Daarnaast heb ik als burgervader op de gemeentelijke informatiepagina in de 
Steenbergse Bode van deze week een persoonlijke boodschap laten opnemen, onder 
de kop "Vinger aan de pols en goed op elkaar letten!"

Dit bericht is niet alleen bedoeld om onze inwoners te informeren over de stand van 
zaken in de gemeente Steenbergen, maar vooral ook om hen op te roepen goed op 
zichzelf én elkaar te letten. Zodat met name onze kwetsbare medemensen - ouderen 
en zieken - niet in de problemen geraken. Ik vind het eenieders plicht om naar elkaar 
om te kijken en voor elkaar te zorgen.

Ik vertrouw erop dat we dit allemaal zullen doen.

Evenals afgelopen maandag, is mij op dit moment - gelukkig - officieel nog geen 
besmettingsgeval bekend in onze gemeente. We doen wat we kunnen om dit zo te 
houden, maar we moeten ons ook realiseren dat er inwoners kunnen zijn die het virus 
al onder de leden hebben.
Tenzij daar eerder aanleiding voor is, informeer ik u maandag weer nader. Dat is ook 
de dag waarop de huidige maatregelen vanuit de Brabantse Veiligheidsregio's worden 
geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

Ik heb er aļlą vertrouwen in dat op alle fronten, niet in de laatste plaats binnen onze 
eigen organisatie, al het mogelijke wordt gedaan om deze crisis het hoofd te bieden.

Blijf alert erVhou het hoofd koel!

Met vitieńdelijke groet,

n den Belt
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