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Coronacrisis 

 

 

Steenbergen, 8 januari 2021 

 

 

Beste (burger)raadsleden, 

Allereerst wil ik u langs deze weg graag het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar, 

waaraan we op oudejaarsavond eigenlijk al zijn begonnen met het programma “Samen sterk 

het nieuwe jaar in!” op SLOS TV.  

Uw raad heeft hieraan ook zijn steentje bijgedragen, door het overbrengen van uw beste 

wensen aan onze inwoners. Een mooi gebaar, passend bij de overgang van het crisisjaar 

2020 naar het jaar van hoop 2021. Uit de diverse reacties valt op te maken dat “Samen sterk 

het nieuwe jaar in!” veelbekeken en gewaardeerd is.  

Logischerwijs is er in voornoemde uitzending nadrukkelijk stilgestaan bij de impact van 

“corona” op onze samenleving in 2020. Tegelijkertijd bleek uit het jaaroverzicht hoe groot de 

saamhorigheid en de bereidheid in onze gemeenschap was én is om elkaar door deze 

voortdurende crisis heen te helpen.  

Op basis daarvan is wat mij betreft “betrokken” hét ultieme thema voor het jaar 2021 dat nu 

voor ons ligt. Zolang we die grote betrokkenheid vasthouden, is er alle reden om met 

vertrouwen de komende periode tegemoet te treden, zo heb ik ook in mijn 

nieuwjaarstoespraak benadrukt. 

Er wacht ons zonder enige twijfel nog een lange weg voordat het vaccinatieprogramma ver 

genoeg is uitgerold om ons “oude leventje” weer zonder beperkingen te kunnen oppakken. 

Vooralsnog geldt tot 19 januari de op 14 december afgekondigde “lockdown” en staat er voor 

dinsdag 12 januari weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op de 

agenda.  

Openbare orde en veiligheid 

In aanloop naar de jaarwisseling heb ik u geïnformeerd over de (extra) inzet op het gebied 

van toezicht en handhaving, met name in verband met het vuurwerkverbod en de (overige) 

coronamaatregelen.  

Mede vanuit mijn eigen ervaringen op oudejaarsdag verdient het volledige team dat zich 

vanuit politie, toezicht, handhaving en communicatie heeft ingezet in de periode rond Kerst 

en de jaarwisseling een groot compliment. De grote zichtbaarheid op straat en de 

communicatie daaromheen heeft zonder meer een positief effect gehad.  

In de overtuiging dat we met onze aanpak al het mogelijke hebben gedaan om de overlast te 

beperken, was het op oudejaarsavond helaas noodzakelijk dat er werd opgetreden tegen een 

groep jongeren die in het centrum van Dinteloord ongeregeldheden veroorzaakte. U zult 

begrijpen dat dit soort acties onacceptabel zijn. Gelukkig waren we alert en konden we snel 

schakelen om deze problemen de kop in te drukken. Binnenkort zullen deze afgelopen 

jaarwisseling en de betreffende gebeurtenissen door ons verder geëvalueerd worden.  
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Helaas heeft deze jaarwisselingsperiode – ondanks het landelijke vuurwerkverbod - met 

name door het afsteken van illegaal vuurwerk toch nog voor een bedrag van ruim € 19.000,- 

(herstel)schade opgeleverd aan publieke eigendommen. Betreurenswaardig, maar ook 

hiervoor geldt dat alles in het werk is gesteld om deze schade zo beperkt mogelijk te houden.  

Zorg 

Zoals we allemaal hebben kunnen vernemen, is er weliswaar sprake van een daling van de 

besmettingsaantallen, maar is de druk op de ziekenhuizen onverminderd hoog en baren 

verschillende mutaties van het coronavirus ons nieuwe zorgen.  

Het aantal “positieve” coronabesmettingen in onze gemeente sinds de uitbraak op 2 maart 

vorig jaar bedraagt op dit moment 1.112. Helaas zijn 15 inwoners mede aan de gevolgen van 

het coronavirus overleden.  

Het goede nieuws is dat ook in onze regio is begonnen met het vaccineren van medewerkers 

in de zorg. Daarnaast is de GGD gestart met het voorbereiden en inventariseren in onze 

regio, waarbij er inmiddels ook contact is geweest met onze gemeente, om te bekijken welke 

potentiële locatie(s) er onder welke voorwaarden en mogelijkheden beschikbaar zijn voor het 

uitrollen van het inentingsprogramma in de komende maanden.  

Leefbaarheid en kernen, onderwijs, jeugd, sport en cultuur 

Hoewel het verenigingsleven noodgedwongen grotendeels stilligt, lieten zo’n 50 leden van 

koren uit heel onze gemeente tijdens de jaarwisseling duidelijk van zich horen met het online 

opgenomen “Happy New Year”, dat klonk als een klok.  

De carnavalsorganisaties in al onze kernen realiseren zich dat het grote volksfeest dat de 

komende weken zou losbarsten hooguit middels activiteiten online en op SLOS TV kan 

worden gevierd. Zij bereiden zich daarop zo goed en zo kwaad mogelijk op voor, waarbij de 

wethouder regelmatig contact heeft om te zien waar wij als gemeente enige ondersteuning 

kunnen bieden.  

Los daarvan zal ik in overleg met de carnavalsorganisaties bekijken of dit jaar de 

“Burrieborrel” in enige vorm wel of niet door kan gaan. Hierbij besef ik maar al te goed dat de 

huidige opgelegde maatregelen maar weinig tot geen ruimte zullen geven en de 

verwachtingen dan ook getemperd zijn. 

Economie 

In economisch opzicht, staat met name bij onze horecaondernemers het water aan de lippen 

en dat wordt er niet beter op nu zij het ook nog zonder de inkomsten zullen moeten stellen 

die zij normaal gesproken uit carnaval genereren.  

 

Het overleven van deze sector baart ons dan ook steeds meer zorgen en heeft niet alleen 

negatieve gevolgen voor de betreffende ondernemers, maar ook voor de belangrijke rol die 

zij bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Redenen genoeg om samen met de 

wethouder binnenkort weer in gesprek te gaan met het bestuur van Koninklijke Horeca 

Nederland Steenbergen om deze problematiek nader onder de loep te nemen en onder de 

aandacht te brengen. 
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Betrokkenheid 

Bij deze raadsbrief treft u de “Tussentijdse verantwoording gemeenteraden COVID-19 crisis” 

van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met bijbehorend schrijven van de 

voorzitter, burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg.  

Evenals de afgelopen tijd zal ik u - in principe na elke (tweewekelijkse) vergadering van het 

bestuurlijke Coronakernteam – ook weer op de hoogte blijven houden van alle lokale 

ontwikkelingen aangaande de coronacrisis.  

U weet inmiddels dat uw grote betrokkenheid als volksvertegenwoordiger(s) zeer 

gewaardeerd wordt en van essentieel belang blijft.  

Dat geldt zowel bij de politieke besluitvorming als bij de bestrijding van de coronacrisis, maar 

ook in het vooruitzicht van het Jubileumjaar 2022 dat nu met rasse schreden dichterbij komt. 

Met de kennis van nu mogen we aannemen, dat we het 750-jarig bestaan van de stad 

Steenbergen en het 25-jarig bestaan van onze huidige gemeente dan zonder beperkingen 

kunnen vieren. Een vooruitzicht om samen, met enthousiasme en optimisme, naar uit te 

kijken. 

Ik wens u en de uwen daarbij alle goeds, geluk, voorspoed en gezondheid. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Uw burgemeester, 

Ruud van den Belt 

 


