Een open brief aan alle inwoners en ondernemers
van Steenwijkerland

Een hart
onder
de riem

WETHOUDER TINY BIJL : ‘Voor corona liepen
buurthuizen en wijkgebouwen vol. Nu zien we
een heel ander beeld. Dat is niet leuk maar het
is tijdelijk. We gaan elkaar daar weer treffen.
We zoeken elkaar weer op. Zodra het kan.
Dat verzeker ik u.’

WETHOUDER TRIJN JONGMAN :

‘Deze coronatijd
raakt ons allemaal. Oók de culturele sector.
En juist die zorgt voor een stukje ontspanning,
voor gezelligheid, voor samen genieten. Ook
ik mis dat. Het drukt ons met de neus op de
feiten: kunst en cultuur hoort er gewoon bij.’

Beste inwoners en ondernemers,
Het is bijna niet voor te stellen dat we al acht maanden in coronatijd leven. Acht
maanden waarin we te maken hebben met coronamaatregelen. Die zijn weliswaar
hard nodig maar ze raken ons ook diep. In ons werk, ons dagelijks leven en in
onze vrije tijd. We menen het daarom oprecht als we zeggen: deze coronatijd kan
ons gestolen worden. Helaas is de realiteit dat we het virus nog niet onder controle
hebben. En dat betekent dat we moeten volhouden. Hopelijk nog even.
Waarom deze open brief aan u allemaal? Als college zien we wat corona met ons
allen doet. We zien hoe iedereen op z’n tenen loopt. Hoe de maatregelen ingrijpen
in alles wat we doen. En tegelijkertijd zien we ook een enorme veerkracht. Met
name in deze tijden is onze mentaliteit er eentje van doorzetten, de schouders
eronder, niet linksom dan rechtsom, flexibel zijn. En ja, soms ook een beetje
tegendraads. Maar als we alles overzien is onze conclusie: we slaan ons hier goed
doorheen. Niet ieder afzonderlijk maar met elkaar.
Deze open brief is daarom een compliment aan u allemaal. Uit het hart gegrepen.
En we doen ook een oproep. Om te blijven doen wat u al deed: rekening houden
met de coronamaatregelen. Want door nu vol te houden, kunnen we straks weer
meer. En daar zien we allemaal naar uit.
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WETHOUDER BRAM HARMSMA: ‘Vrijwilligers
bijvoorbeeld van sportverenigingen die steeds
maar weer de nieuwe coronamaatregelen
moeten vertalen én uitleggen naar hun leden.
Wat mag niet meer en wat kan nog wel?
Ik vind het echt top hoe ze dat doen.’

WETHOUDER MARCEL SCHERINGA : ‘We laten
ons niet door de coronamaatregelen kisten.
Ondanks alles gaat het werk toch door.
Ik vind dat mooi om te zien en het is ook
noodzakelijk. Ook voor ons als gemeente
geldt: we staan en gaan ervoor.’
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