Alarmerende cijfers over coronabesmettingen
De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het
land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en
werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op
kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige
maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.
Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de
naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen
samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het
virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet
terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen,
horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.
We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te
nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in
onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw
nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen
voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet
nodig.
Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig
voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en
studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.
We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in
attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop
weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen
die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!
En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in
op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat
feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond
verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!
Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels
houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:
- Houd 1,5 meter afstand
- Blijf thuis bij klachten en laat u vooral testen, ook bij lichte klachten
- Wacht thuis op de uitslag van de test. Afhankelijk van de uitslag is er daarna nog genoeg tijd om
boodschappen te doen, een terrasje te pakken of op vakantie te gaan
- Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog
- En blijf de handen wassen
Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we
samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!
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