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Bestuur ä Concernondersteuning

onderwerp ; Corona virus

Aan (burger)raadsleden

Steenbergen, 20 april 2020

Geachte (burger)raadsleden,

Hoewel het voor menigeen vakantietijd is en het bestuurlijke kernteam deze week 
zodoende niet in fysieke zin bijeen komt, houden we uiteraard op alle fronten de 
vinger aan de pols en lopen alle benodigde werkzaamheden rondom de coronacrisis 
uiteraard wel gewoon door. Het virus neemt tenslotte ook geen vrijaf. Vandaar dat ik u 
ook nu weer graag op de hoogte wil houden van de actuele ontwikkelingen.

Zorg

Helaas hebben we in onze gemeente het aantal positief geteste inwoners zien 
oplopen tot 74. Van deze patiënten zijn er elf komen te overlijden.

Deze stijging kan niet los worden gezien van de situatie in onze zorginstellingen, waar 
immers de meest kwetsbare mensen wonen. Dit geldt in het bijzonder voor 
verpleeghuis Hof van Nassau. Van directeur/bestuurder Conny Helder van 
TanteLouise heb ik begrepen, dat haar medewerkers en bewoners zoveel mogelijk 
getest worden, ter voorkoming en beperking van de verdere verspreiding van het 
virus en alle extra druk die daaruit anders voortvloeit.

Hoewel de behoefte aan meer contact tussen bewoners en hun naasten aan alle 
kanten voelbaar is, moeten we ons blijven realiseren welke risico's daaraan kleven. 
Gelukkig zijn er ondertussen zogeheten "kletstenten" beschikbaar en ik ben er sowieso 
van overtuigd dat zowel de bewoners als de medewerkers in goede handen zijn bij de 
professionals van TanteLouise. Waar nodig en gewenst heb ik TanteLouise 
ondersteuning vanuit de gemeente aangeboden.

Veiligheid
Met ingang van 29 april is de nieuwe noodverordening van kracht, die u als bijlage bij 
deze brief treft, waarin de maatregelen zijn verwerkt zoals die vorige week door de 
Rijksoverheid zijn aangekondigd. Aanvullend daarop hebben de drie Brabantse
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Veiligheidsregio gisteren besloten tot een versoepeling t.a.v. recreatieve 
nachtverblijven, waarbij gezamenlijke sanitairvoorzieningen onveranderd gesloten 
dienen te blijven en er sprake moet zijn van een gezinssituatie.

In onze Veiligheidsregio(s) heb ik deze week, samen met een aantal collega- 
burgemeesters, gevraagd om bij de minister te informeren naar meer perspectief voor 
de horeca. Vanuit de regelmatige contacten met het bestuur van Koninklijke Horeca 
Nederland Steenbergen deel ik namelijk de grote zorgen van onze horeca
ondernemers over hun toekomst. Gelukkig onderschrijft ook de voorzitter van de 
Veiligheidsrisico dit en heeft hij toegezegd een en ander bij de minister onder de 
aandacht te willen brengen.

Op het gebied van toezicht en handhaving bestaat nu ook de mogelijkheid tot het 
opleggen van een HALT-verwijzing aan jongeren die over de schreef gaan.
Uitgangspunt is en blijft niettemin dat we toezicht houden om iedereen die daar 
moeite mee heeft te helpen om de regels op te volgen. Zo nodig wordt een officiële 
waarschuwing gegeven en alleen wanneer dat echt noodzakelijk is gaan we over tot 
verbaliseren.

Sport

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen t.b.v. sportbeoefening in de 
buitenlucht door en voor de jeugd, hebben de portefeuillehouder en ik afgelopen 
dinsdag online overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de meeste 
buitensportverenigingen uit onze gemeente.
Doel is om tot een eenduidige aanpak voor heel onze gemeente te komen op dit 
gebied. In nauwe samenspraak wordt druk gewerkt aan een protocol om onze jeugd 
weer op een veilige en verantwoorde manier te laten sporten. Deze werkwijze wordt 
voordat we tot uitvoering overgaan eerst getoetst aan de nieuwe noodverordening, 
waarna definitieve afstemming zal plaatsvinden.

Over de (on)mogelijkheden m.b.t. het openstellen van zwembaden is landelijk een 
verzoek neergelegd bij de regering om hier een specifiek advies op te geven, dat door 
de minister ook is toegezegd.

Leefbaarheid en evenementen

Lintjesregen
Binnen alle beperkingen hebben we er vrijdag 24 april alles aan gedaan om de 
Lintjesregen zo bijzonder mogelijk te maken voor de drie inwoners, aan wie Zijne 
Majesteit een Koninklijke Onderscheiding heeft toegekend. Uit naam van de Koning 
mocht ik die ochtend mevrouwjo Wezenbeek uit Kruisland, de heer Piet van Schilt uit 
Nieuw-Vossemeer (nu woonachtig in Bergen op Zoom) en de heer Dirk Dekkers uit 
Steenbergen bellen met het heugelijke nieuws. Aansluitend hebben we bij hen 
bloemen, een cadeautje en een felicitatiebrief afgegeven, met de uitnodiging om op 
nader bekend te maken datum hun lintje alsnog in ontvangst te komen nemen. 
Vervolgens heb ik de "nieuw gedecoreerden" in een toespraak op SLOS TV bekend 
gemaakt.

Koningsdag
Trots mogen we zijn op de wijze waarop in al onze kernen, zowel door de organisaties 
als de inwoners, op alternatieve wijze invulling is gegeven aan de "viering" van
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Koningsdag, afgelopen maandag.
Dit gebeurde veelal online, maar binnen de veiligheidsvoorschriften lukte het ook om 
in de buitenruimte een aantal activiteiten te laten voltrekken. Dit varieerde van het 
maken van stoepkrijttekeningen tot een rondje met een muziekwagen langs 
zorginstellingen en appartementencomplexen voor senioren. Ik heb de organisaties 
hiervoor hartelijk bedankt, zowel op voorhand met een korte toespraak op SLOS TV en 
social media, als achteraf met een reactie in de Steenbergse Bode.

Dodenherdenking
Maandag 4 mei aanstaande is het Nationale Dodenherdenking. Ook weer een 
bijzondere gelegenheid die geen doorgang kan vinden op de manier zoals we dat 
gewend zijn. De Stichting Bevrijdingsmonument Welberg heeft zich genoodzaakt 
gezien de plechtigheid aldaar af te gelasten, omdat men onvoldoende mogelijkheden 
ziet de 1,5-regel in acht te nemen.
De Oranjevereniging Dinteloord verzorgt in versoberde vorm de 
herdenkingsceremonie op het Raadhuisplein. Hiervan maakt de SLOS opnames, die 
worden uitgezonden na de live-registratie van de herdenkingsceremonie op het 
Kerkplein in Steenbergen, waarvoor wij als gemeente zelf verantwoordelijk zijn. Ik zal 
hier een toespraak houden en - mede namens u, het college en heel onze 
gemeenschap - een krans leggen.
Wij hebben degenen die normaal gesproken worden uitgenodigd voor deze 
bijeenkomst, waaronder ook u, al laten weten dat deze plechtigheid in beperkte kring 
wordt vormgegeven.
Voor beide herdenkingen geldt dus ook dat deze niet toegankelijk zijn voor het 
publiek.

Stilstaan
De afsluiting van "75 jaar vrijheid", op 4 en 5 mei, krijgt zodoende een sober karakter. 
Gelukkig hebben we rondom dit thema in onze gemeente afgelopen najaar veel 
gedenkwaardige activiteiten mogen beleven. Momenten van grote saamhorigheid, die 
we zeker nu moeten koesteren, in onze gezamenlijke strijd tegen het coronavirus. 
Alleen dopf-ąįkaar te blijven steunen en ons aan de veiligheidsmaatregelen te houden 
kunngfi we no\ erger helpen voorkomen. Laten we ook daarbij stilstaan als we op 4 
mer Dnze bevrijders en de slachtoffers herdenken, die vaak het hoogste offer hebben 
gebracht voor 0nze vrijheid, ook al is die nu enigszins beperkt.
ļ ļ
Vertrouwenďop betere tijden, wens ik u alle goeds.

r

d vgp'ďen Belt, 
ieester
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