Beste Brabanders,
Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een
volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn
wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen
wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het
volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we
met zijn allen trots op zijn.
Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de
beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar
komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze
versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de
richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is
nog niet onder controle.
Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de
coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat
meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:
- Blijf thuis als u klachten heeft
- Houd buitenshuis altijd 1,5 meter afstand tot anderen
- Vermijd drukte
Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.
Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen
gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is een zaak van voortdurend toetsen
aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen
niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en
testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten
opnemen.
Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders
onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.
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