Beste inwoners,
Het zijn hele bijzondere tijden waarin we leven. Evenementen worden afgelast, scholen
blijven dicht, net als de eet- en drinkgelegenheden en sportscholen. Ook moeten we zoveel
als maar kan thuis of vanuit huis werken. Het wordt voor veel mensen een moeilijke
periode. Voor kwetsbare mensen, ouderen, ouders, ondernemers en mensen in allerlei
beroepen breekt een onzekere en soms angstige tijd aan. We moeten dit wel doen. Om
verdere ontwrichting van de maatschappij te voorkomen. Het is nu ernst, het gaat om onze
gezondheid.
Neem uw verantwoordelijkheid
Nog niet iedereen is serieus doordrongen van de noodzaak om verantwoordelijkheid te
nemen. Gelukkig komen we er in een goed gesprek bijna altijd uit. Vanaf nu treden we
handhavend op als alle andere middelen onvoldoende blijken. Ik ga ervan uit dat dat niet
nodig zal zijn.
Grote waardering voor iedereen die zich inzet
Bijzondere waardering heb ik voor mensen die werken in de zorg en de veiligheidsdiensten,
die onder soms zware omstandigheden nog steeds voor u klaarstaan. Hun inzet grenst aan
heldenmoed. En wat is het fijn ook dat we overal bemoedigende signalen van Krimpenaren
krijgen die juist nu doen wat nodig is. En daarbij de naaste niet uit het oog verliezen.
Laten we elkaar helpen en op elkaar letten
Zo is het mooi om te zien dat ook ‘gewone‘ inwoners van Krimpen aangeven een handje te
willen helpen. Ik wil u via deze weg vragen om in uw eigen omgeving te kijken wie hulp
nodig heeft. Kent u iemand die alleen woont, geef die dan eens de komende dagen een
belletje. En een gezellig kaartje doet ook goed. Of doe een boodschap voor iemand die de
deur niet uit kan. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Ook ben ik ervan overtuigd dat we ons
er op deze manier samen doorheen slaan!
Blijf op de hoogte van de juiste informatie
De laatste stand van zaken en de meest actuele informatie vindt u www.rivm.nl en
www.krimpenaandenijssel.nl/corona.
Beste Krimpenaren: laten we een beetje op elkaar letten! Zoals we van elkaar gewend zijn.
Dan komen we hier samen doorheen.
Martijn Vroom

Burgemeester

Beste kinderen,
Jullie zien en horen natuurlijk veel berichten over het Coronavirus. Op het jeugdjournaal, via
social media en thuis. Waarschijnlijk maak je voor het eerst in je leven mee dat er allerlei
bijzondere maatregelen worden genomen. Zo kun je bijvoorbeeld niet meer naar school en
dat is tijdens een vakantie natuurlijk wel leuk, maar nu eigenlijk niet. De reden hiervoor is
dat mensen elkaar niet ziek willen maken. Daarom proberen we een paar weken zo min
mogelijk contact met anderen te hebben. Hiermee willen we voorkomen dat er veel mensen
ziek worden en tegelijkertijd naar het ziekenhuis moeten.
Er werken mensen keihard om alles weer zo snel mogelijk normaal te laten zijn
Misschien maak je je er zorgen om. Wat gebeurt er allemaal en wat kan ik doen? Dat
begrijp ik. Maar weet dat er veel mensen keihard werken om zo snel mogelijk alles weer
normaal te laten zijn.
Belangrijke informatie hoor je van de minister of de burgemeester
Wat ik van jullie vraag is om elkaar niet gek te maken met paniekerige berichtjes. Het helpt
niet en ze kloppen ook vaak niet. Als er belangrijke informatie is, hoor je dat van de minister
of natuurlijk van mij, de burgemeester. Je ouders kunnen hierover vertellen. Zij kunnen
regelmatig op www.krimpenaandenijssel.nl/corona kijken.
Doe iets voor mensen die hulp nodig hebben
Ook zou het fijn zijn als je iets wil doen voor mensen die hulp nodig hebben en geen bezoek
mogen ontvangen. Misschien ken je wel een paar mensen of vraag het anders aan je
ouders. Denk bijvoorbeeld aan je opa en oma, buurvrouw of vriendjes en vriendinnetjes.
Bel, mail of app ze wat vaker, maak een tekening. Je verzint vast iets leuks dat anderen blij
maakt.
Beste kinderen van Krimpen: wees lief voor elkaar en probeer er met elkaar wat van te
maken. Dat moet lukken!
Groeten van de burgemeester,
Martijn Vroom
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