Brief van burgemeester De Baat
#Alleensamen

Didam, 20 oktober 2020
Beste Montferlanders,
Ontwikkelingen Corona niet positief
We leven sinds 14 oktober jl. in een gedeeltelijke lockdown. Dit zullen we in ieder geval
vier weken met zijn allen vol moeten houden. Over twee weken bepaalt het kabinet of
deze gedeeltelijke lockdown voldoende effectief is, of dat nog verdergaande maatregelen
nodig zijn.
Het doel is om het aantal besmettingen fors terug te dringen. De maatregelen zijn
opnieuw heel ingrijpend. Ze doen pijn, ze hebben veel impact op onze manier van leven:
in onze samenleving, in het familieleven, op school en bij de sport; in onze tradities,
zoals de kermissen, het sinterklaasfeest en de carnaval, en in onze economie, bij
ondernemers en werknemers. Maar de maatregelen zijn noodzakelijk. Ook bij ons.
Actuele cijfers Montferland zorgelijk
Het aantal besmettingen in onze gemeente loopt op dit moment sterk op. En daarmee
ook het risico van besmetting. Gelukkig zijn er in deze tweede golf nog geen
geregistreerde besmette personen overleden. Wel zijn er de afgelopen week maar liefst
99 nieuwe besmettingen bijgekomen. Op het totaal aantal geregistreerde besmettingen
van ruim 300 sinds het uitbreken van de pandemie in maart jl. is dat erg veel. De huidige
besmettingen zijn vrijwel volledig in de leeftijd van 12 - 60 jaar en redelijk evenwichtig
over deze leeftijden verdeeld. Zoals u kunt begrijpen geeft dit beeld aan ons allen reden
tot zorg.
#Alleensamen
Het aantal besmettingen moet terug. Daarbij hebben we iedereen nodig, ook in
Montferland. Er is echt een verandering in gedrag nodig. Heel veel mensen doen dat al.
En ik vraag iedereen hun voorbeeld te volgen. We kennen die maatregelen allemaal: we
blijven zoveel mogelijk thuis, we houden 1,5 meter afstand en we dragen een mondkapje
in de publieke ruimte.
We zien het helaas ook nog wel eens mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan ouders aan de
rand van het schoolplein, rondom sportvelden of in de natuur, maar ook aan
vriendenploegen die met elkaar gezelligheid zoeken. Om ervoor te zorgen dat iedereen
zich aan de regels gaat houden zal er in deze periode strenger worden gehandhaafd waar
nodig. Minder waarschuwen, eerder beboeten.
De snelste manier om van de maatregelen af te komen, is door ons eraan te houden. We
hebben dit zelf in de hand. In het voorjaar is het ons ook in Montferland gelukt om het
virus eronder te krijgen. Dit is ook nu nodig. Ons eigen gedrag geeft de doorslag!
Met vriendelijke groet,

Burgemeester Peter de Baat

