Beste Brabanders,
Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij
hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is
groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende
besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor
artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een
opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in
Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat,
niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.
De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe Brabanders zich
overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de regels. U bent zich bewust van
uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten. Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en
inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen
moeten rap naar beneden. Dat kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.
Brabanders,
De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht aan het einde van de
tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de meerderheid van de volwassen
Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de komende maanden langzaam maar zeker
afnemen. Maatregelen zullen versoepeld worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de
mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder
controle.
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