
 

Steenbergen, 14 maart 2020. 

 

Geachte (burger)raadsleden, 

 

De afgelopen dagen heb ik u steeds bericht dat mij nog geen officiële melding 

had bereikt over een besmetting met het coronavirus in onze gemeente. Daarin 

is vandaag verandering gekomen. Volgens de officiële berichten die ik ontvang 

vanuit GGD en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er nu ook een 

inwoner van onze gemeente positief getest. 

 

Ik heb vanmiddag persoonlijk contact gehad met de patiënt die het naar de 

vervelende omstandigheden gelukkig goed maakt en dat geldt voor het hele 

gezin, dat voor twee weken in thuisquarantaine moet verblijven. Ik heb het gezin 

hierbij uiteraard een hart onder de riem gestoken en een spoedig herstel 

gewenst.  

 

Deze officiële melding lag in de lijn der verwachting, die ik u de afgelopen dagen 

al heb geschetst. Gelet op de sterke toename van het aantal 

besmettingsgevallen, kon en kan het niet anders zo zijn of ook in onze gemeente 

bevinden zich mensen die het coronavirus onder de leden hebben, zonder dat zij 

het zelf weten.  

 

Belangrijk is en blijft daarom de landelijke afspraken in acht te nemen, om het 

verdere besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken. De fase van zogeheten 

mitigatie (vertraging) die inmidddels is bereikt, houdt verder in dat de aandacht 

in het bijzonder uit moet gaan naar kwetsbaren in de samenleving én natuurlijk 

naar de zorgverleners die we in deze tijd zo hard nodig hebben. 

 

Sinds gisteren is er in Noord-Brabant een noodverordening van kracht, die onder 

meer inhoud dat evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen 

niet alleen verboden, maar ook strafbaar zijn. U heeft hierover gisteravond 

vanuit de Veiligheidsregio’s bericht ontvangen.  

 

Evenals de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in onze provincie, die deze 

noodverordening hebben uitgevaardigd, vertrouw ik er op dat organisatoren en 

(potentiële) bezoekers van evenementen en bijeenkomsten in onze gemeente 

echter hun eigen verantwoordelijkheid zullen nemen. Waar nodig ondersteunen 

wij organisaties bij het maken van afwegingen en wordt flexibel omgegaan met 

de vergunningverlening voor evenementen die als gevolg van het coronavirus 

(moeten) worden uitgesteld. 

 

Ik wens u alle goeds en blijf u informeren zodra daar aanleiding voor is. 



 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ruud van den Belt, 

Burgemeester 
 


