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Lieve Doesburgers,   

 

Stadhuis  Post  Contact 

Philippus Gastelaarsstraat 2  Postbus 100  info@doesburg.nl 

6981 BH  Doesburg  6980 AC  Doesburg  www.doesburg.nl  

Al weken leven we in Doesburg in een noodzakelijk isolement. We verblijven in en om ons huis 
met ons gezin. Uit de lege straten, stilstaande auto’s, onbemande bedrijfspanden en lege scholen 
blijkt dat Doesburgers de opgelegde maatregelen heel erg serieus nemen. Dat maakt mij trots. 
Trots op u! Sinds gisteravond weten we dat er op een aantal vlakken iets ruimte komt, maar ook 
dat we er voorlopig zeker nog niet zijn. Dat is even slikken voor velen, dat besef ik heel goed. Er 
wordt veel van ons allen gevraagd.  
 
De maatregelen versoepelen iets voor de basisschoolleerlingen. Zij pakken na de meivakantie, op 
11 mei, de draad weer op en gaan weer, op aangepaste wijze, naar school. Onze scholen buigen 
zich erover hoe dit eruit gaat zien binnen de 1,5 meter samenleving en communiceren dat met u.  
 
Ook liet het kabinet weten dat het sporten voor de kinderen, maar ook jongeren, weer voorzichtig 
opgepakt kan gaan worden. Ik juich dit toe. Wat is er nou fijner dan weer actief bezig te kunnen 
zijn na dit weken te hebben gemist? Als gemeente gaan wij direct met de sportverenigingen in 
gesprek om dit ook snel te kunnen realiseren volgens de geldende regels.  
 
Ik ben blij met deze versoepeling, maar het gevoel van weemoed overheerst. Uit ons altijd zo 
bruisende stadje, lijkt de levenslust even helemaal verdwenen. Ook tijdens Koningsdag en, de dit 
jaar zo bijzondere, herdenkingen rondom 4 mei en Bevrijdingsdag zal het nog stil zijn. Deze zomer 
is er geen plek voor evenementen en grootschalige samenkomsten. Dat stemt mij treurig voor de 
stad, maar ik voel ook mee met alle vrijwilligers, besturen en organisatoren die hier al zoveel werk 
voor verzet hebben en alle voorbereidingen nu in rook zien opgaan.  
 
Dat de familieleden in de verpleeg- en verzorgingshuizen nog niet bezocht kunnen worden, vind ik 
schrijnend voor iedereen. Toch vraag ik u ook hier ter bescherming van onze zorgmedewerkers en 
kwetsbare ouderen, nog wat langer om uw geduld en solidariteit. Houd vol.  
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We moeten creatief zijn en op zoek gaan naar oplossingen en alternatieven om het Doesburg fier 
overeind te houden. De Doesburgse webshop www.kooplokaaldoesburg.nl is een goed voorbeeld 
van zo’n alternatief om onze binnenstadondernemers te helpen in deze moeilijke tijden.  
 
Maar er is vast meer te bedenken. Hebt u creatieve ideeën, ziet u goede mogelijkheden, barst u 
van de inspiratie om Doesburg straks er bovenop te krijgen, meld u dan. Wij hebben u nodig! Op 
dit moment wordt er een taskforce, een soort denktank, geformeerd met mensen uit de stad. De 
belangrijkste opgave van deze taskforce is om Doesburg zo normaal mogelijk te laten 
functioneren in de 1,5 meter samenleving. Kunt en wilt u daar iets in betekenen, meld u dan via 
aanmelding@doesburg.nl o.v.v. Taskforce 1,5 meter.  
 
Lieve mensen, ik vraag u nogmaals om de overige maatregelen te blijven volgen. Blijf betrokken 
bij en solidair met elkaar. Samen houden wij dit vol en samen krijgen wij Doesburg straks weer 
snel op de been. Ik vertrouw op u! 
 
 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester en wethouders van Doesburg 

 

Loes van der Meijs – Van de Laar  | Burgemeester 

Dit document maakt onderdeel uit van een digitaal proces en is daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 Volg www.doesburg.nl/coronovirus voor de meest actuele informatie over het 

Coronavirus voor Doesburgers. 
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