Nieuwsbrief Covid-19 Echt-Susteren

Burgemeester van Echt-Susteren

Lockdown verlengd
Dit is de tweede editie van de Nieuwsbrief Covid-19 Echt-Susteren. Dit schrijven ontvangt u daags na de extra persconferentie van het kabinet, waarin afgekondigd is dat de huidige lockdownfase wordt verlengd tot in ieder geval 9
februari 2021.

Actuele stand van zaken in Echt-Susteren

Na een forse stijging medio december en – na een korte daling – opnieuw rond de jaarwisseling, lijkt nu weer een daling
te hebben ingezet. Dat is natuurlijk erg goed nieuws, maar de besmettingsgraad (uitgedrukt in aantal besmettingen per
100.000 inwoners in de afgelopen week) is in onze gemeente nog altijd extreem hoog. Het streven is dit getal onder de
vijftig te krijgen, terwijl het momenteel nog op bijna vijfhonderd (dus het tienvoudige!) staat. Als iedereen zich aan de
maatregelen houdt, kan de besmettingsgraad snel naar beneden. Pas dan is een einde van de lockdown in zicht.
Huidige cijfers
De verlenging van de strikte maatregelen geeft eens te
meer aan dat wij nog steeds gezamenlijk voor de opgave
staan om deze pandemie te beteugelen. Het virus grijpt
nog altijd extreem fors om zich heen. Zoals hierboven al
gezegd en zoals ook uit de grafiek blijkt: de besmettingsgraad in Echt-Susteren is maar liefst het tienvoudige van
het alarmeringsniveau. Vergeleken met de ons omringende buitenlanden zijn deze cijfers schrikbarend hoog. Het
blijft dus alle hens aan dek, waarbij ik de mij opgedragen
taak als burgemeester om de door het Rijk afgekondigde
maatregelen te handhaven ernstig en letterlijk neem.
Verantwoordelijkheid nemen
Gelukkig kunnen we hierbij rekenen op grote steun van
onze inwoners en onze ondernemers. Op een enkele uitzondering na, helaas. Eenieder in onze gemeente roep
ik dan ook op de verantwoordelijkheid die hierbij komt
kijken, te (blijven) nemen. Dit mogen, nee móéten, we
van iedereen verwachten. Er moet niet gezocht worden
naar die ene uitzondering in de wet- en regelgeving,
waarbij vaak net zo lang wordt door geïnterpreteerd,
dat we zelf geloven dat wat we doen toch echt wel kan.
Ik begrijp dat dit moeilijk is, dat het geduld niet eindeloos op de proef gesteld kan worden en dat we weinig
onthouding meer gewend zijn. Het is helaas nog niet tot iedereen doorgedrongen hoe gevaarlijk de actuele situatie is.
Gelukkig zijn het maar enkelen die de randen opzoeken of
er zelfs overheen gaan. De grote, vaak stilzwijgende meerderheid houdt zich wel netjes aan regels en voorschriften.

Laat hen een voorbeeld zijn én laat de zorgwekkende
cijfers een duidelijk signaal zijn voor de mensen die moeite
hebben om zich te ‘bedwingen’.
Voorzichtige verwachtingen
Vorige week is ook in Nederland de inentingscampagne
begonnen. Tot zeker halverwege 2021 zal het vaccineren
plaatsvinden. Optimisme over het snel achter ons laten
van de huidige periode is dus nog niet op zijn plaats. Ook
weten we nog niet precies en goed genoeg wat de
zogeheten Engelse en Zuid-Afrikaanse varianten van het
coronavirus voor consequenties kunnen hebben. Zo zijn in
Engeland de besmettingen rap toegenomen. Deze mutatie
van het virus zou ook bij ons voor een piek kunnen
zorgen en een nog grotere druk op alle gezondheidsinstellingen kunnen veroorzaken. Dit kan dan ook nog een
aantal maanden aanhouden, mede vanwege de lagere
weerstand in de winterperiode. Dat maakt de noodzaak
tot snel en op omvangrijke schaal vaccineren nóg hoger.
In onze Veiligheidsregio zijn we er klaar voor. De fase van
grootschalig vaccineren gaat vermoedelijk via de huisartsen, althans in het geval van het Oxford-vaccin. Hierin
zal ook een rol voor de gemeente zijn weggelegd. Daarop
zijn we voorbereid. Zo ligt er eigenlijk al een draaiboek uit
het voorjaar van 2020 klaar om sporthallen beschikbaar te
stellen en tenten op te zetten. Laten we in elk geval hopen
dat de inentingscampagne voorspoedig verloopt en wij
allen op redelijk korte termijn bestand zijn tegen het virus
dat de wereld al te lang in zijn greep houdt.

*Deze grafiek is gebaseerd op de dagelijkse cijfers van de GGD Limburg-Noord over de nieuwe Covid-besmettingen in Echt-Susteren. Peildatum 12-1-2021.

2021 - week 2
Terugblik op genomen maatregelen met Kerstmis en jaarwisseling
Tijdens de afgelopen jaarwisseling gold een landelijk vuurwerkverbod. Carbidschieten viel hier niet onder. Toch heeft de
gemeente Echt-Susteren besloten tot een verbod op deze vorm van ‘knallen’. De gemeenteraad heeft medio december
ingestemd met een aanpassing van de APV op dit punt, waarna ik als burgemeester nadere regels heb gesteld die leidden
tot een verbod. Vele gemeenten en ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben eenzelfde beslissing genomen.
Rustige jaarwisseling
In de gehele Veiligheidsregio Limburg-Noord is de jaarwisseling rustig verlopen. De diverse hulpdiensten
(politie, ambulancezorg, brandweerzorg) en medische
zorg in de ziekenhuizen geven aan dat zij de nieuwjaarsnacht hebben ervaren als een rustige nacht, vergelijkbaar
met een uitgaansavond in het pre-coronatijdperk.
De Politie Limburg heeft vooral meldingen op het gebied
van vuurwerk ontvangen. Ambulancezorg Limburg-Noord
had het tot half twee ’s nachts zeer rustig en kreeg daarna
wat meer meldingen door alcohol- en drugsgebruik. Zowel de ambulancezorg als de ziekenhuizen (Venlo/Venray, Weert, Roermond) maken geen melding van vuurwerkslachtoffers of slachtoffers door geweldsdelicten.

De Brandweer Limburg-Noord meldde een twintigtal inzetten voor kleine brandjes, zoals in prullenbakken en bij
speeltoestellen. Deze niet ongebruikelijke brandjes en
vreugdevuren in deze tijd van het jaar hebben niet tot
problemen geleid.
Tevreden terugblik
Hoewel er her en der vuurwerk is afgestoken, is het gunstige en rustige beeld van de regio ook terug te zien in
onze gemeente. Er zijn geen meldingen of constateringen geweest van te grote samenkomsten. Over het
algemeen hebben de meeste mensen zich aan de regels en
afgekondigde verboden gehouden. Kortom, in dit opzicht
kijken we tevreden terug op de voorbije kerst- en nieuwjaarsperiode.

Regels Rijksoverheid over winkelen en boodschappen doen
Het blijft een enorme uitdaging voor een kleine groep ondernemers en consumenten om zich aan de geldende maatregelen te houden. Hoe zeer ik ook begrijp dat een ondernemer bij wie het water financieel gezien ver tot boven de
lippen staat, toch zijn hoofd boven water probeert te houden, we komen alleen uit de lockdown als we allemaal de regels
respecteren.
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Veel van de geconstateerde overtredingen hebben te
maken met het niet kennen of fout interpreteren van de
regels. Die ‘onopzettelijke’ overtredingen hebben soms
ook te maken met de communicatie vanuit de Rijksoverheid, die vaak divers en niet eenduidig is. In het affiche
hiernaast zijn die regels kort weergegeven. Juridisch
zijn echter de enige documenten met rechtskracht de
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de daarbij horende Ministeriële Regeling van 14 december 2020, waarin
precies staat omschreven wat wel en wat niet mag.

Winkelen en boodschappen doen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn niet-essentiële winkels van 15 december
t/m in ieder geval 19 januari gesloten. Hiermee worden contactmomenten beperkt.

Gesloten
Niet-essentiële winkels
Bezorgen blijft wel mogelijk

Wat is nog wel open?
Winkels hoofdzakelijk gericht
op (meer dan 70% van omzet):
• Levensmiddelen: eten en drinken

Vrije interpretaties van deze regels hebben – ook als
ze van een landelijke brancheorganisatie of zelfs van
de helpdesk van een ministerie afkomstig zijn – geen
enkele rechtskracht. Onze toezichthouders kunnen slechts
toetsen aan de officiële wet- en regelgeving. Zij krijgen
daarbij uiteraard mijn volle steun. Als burgemeester kan
ik niet anders dan de handhaving van de landelijk vastgestelde regels streng te handhaven. Zo is het mij
immers opgedragen. Dat ik de pijn en de wanhoop
van ouders, ondernemers, jongeren, ouderen en al die
anderen in onze stadjes en dorpen iedere dag zie en met
hen meevoel, doet niets af aan de plicht van ons allemaal
om het nog even vol te houden. Ik reken daarbij op uw aller
begrip en medewerking.

Niet-medische contactberoepen, zoals kappers en
beautysalons

• Drogisterijartikelen: zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (exclusief cosmetica en
parfums) en schoonmaakmiddelen
• Diervoeding en -benodigdheden.

Veilig winkelen
Klachten of in quarantaine?
Blijf thuis

• Apotheken
• Opticiens en audiciens
• Thuiszorgwinkels

Bestellen en afhalen
Afhalen is niet toegestaan.
Uitgezonderd zijn:
Doe-het-zelf-zaken, zoals
bouwmarkten
Winkels voor diervoeding van
hobbymatig gehouden
landbouw huisdieren
Bibliotheken
Eten en drinken in horeca

• Wasserijen en stomerijen
.

Houd afstand en draag een
mondkapje

• Groothandels (business-to-business)

Bereid je voor, maak een
boodschappenlijstje

• Tankstations

Winkel ’s ochtends of
doordeweeks
Ga alleen en vooral naar
winkels dichterbij huis

• Winkels buiten voor uitsluitend
kerstbomen- en bloemenverkoop

Warenmarkten voor levensmiddelen
Functies bij winkels:
• Servicepunten voor het ontvangen en
verzenden van brieven en postpakketten

Sluitingstijden
Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur, behalve winkels die
overwegend levensmiddelen
verkopen
Geen alcoholverkoop na
20.00 uur

• Locaties voor reparatie en onderhoud,
zoals schoenmaker en autogarages.
Verkoop is niet toegestaan.
Zakelijke dienstverlening, zoals:
Banken, makelaars en notariskantoren

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen
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