Open brief aan inwoners van Papendrecht
Beste Papendrechters,

Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik ben geschrokken van de nieuwe maatregelen die tijdens de
persconferentie bekend werden. Door het razendsnel toenemende aantal besmettingen, ook bij ons,
zijn de maatregelen zwaarder en langer dan verwacht. Wat een schok voor de horeca, veel
ondernemers, verenigingen en inwoners. We moeten de komende vier weken zoveel mogelijk het
sociale verkeer inperken. Contacten met (grote) groepen mensen vermijden. We moeten weer zoveel
mogelijk thuis werken, ons sociale leven weer op een laag pitje zetten net zoals in maart. Ik wil dan
ook als eerste degenen die zwaar getroffen worden heel veel sterkte toewensen.
De nieuwe richtlijnen zijn heftig. De horeca gaat volledig op slot. Er geldt 's avonds een alcoholverbod
op straat. Evenementen worden verboden. De amateursport is nagenoeg stilgelegd. Er komt een
mondkapjesplicht in publieke ruimtes. Verjaardagen mogen ook niet meer in blokjes gevierd worden.
Nogmaals, erg heftig. Maar helaas noodzakelijk.
Maar we moeten voorkomen dat we nog harder getroffen worden door het virus. We moeten strenger
op onszelf zijn, ons gedrag aanpassen. Het is aan ons, ons allemaal. Wees realistisch en laten we
onze verantwoordelijkheid nemen.
Uiteraard houdt ook de gemeente zich aan de maatregelen. Onze medewerkers en bestuurders
werken weer zoveel mogelijk thuis. Afspraken en bijeenkomsten die uitgesteld kunnen worden,
annuleren we. De dienstverlening aan onze bewoners gaat zoveel mogelijk door, maar er gelden
enkele beperkingen. Kijk daarvoor op de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. Nieuwe
informatie vullen we dagelijks aan en delen we via social media.
Ik hoop mét u dat we het coronavirus samen onder controle kunnen krijgen, zodat we terug kunnen
keren naar ons normale, sociale leven. Voor nu vraag ik uw begrip en hulp. Ik wens ik u veel
gezondheid én wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Aart-Jan Moerkerke,
Burgemeester van Papendrecht

