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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  

Het is alweer twee weken geleden na mijn eerste brief aan alle Doesburgers. Vanavond hoorden 
we in de persconferentie van het kabinet over de verlenging van de maatregelen. Ik ben me er 
volledig van bewust hoe ingrijpend deze verlenging tot dinsdag 28 april 2020 voor velen van u 
wederom is.  
 
Alles wat altijd zo normaal leek, lijkt nu zover van ons weg te staan:  
Kinderen die naar school gaan, ouders die naar hun werk gaan, even op bezoek bij opa of oma,   
samen eten in een restaurant, je verjaardag vieren met wie je lief is, sporten in de sportschool, 
een uitje met vrienden. Wie had ooit gedacht dat dit allemaal opeens onmogelijk zou zijn. 
Lieve mensen, het is gelukkig allemaal tijdelijk. Ook al lijkt het nu misschien soms wat uitzichtloos. 
Zeker ook met de meivakantie in het vooruitzicht waarin u misschien wel een tripje wilde 
plannen. Hoe jammer ook, stel het gewoon even uit en neem geen onnodig risico. Straks kunnen 
we allemaal weer genieten van wat we lange tijd misschien als heel normaal hebben beschouwd.  
 
Het belangrijkste is nu dat we gezond zijn en blijven. Misschien bent u dat niet of kent u mensen 
in uw omgeving die tot de kwetsbare groep behoren en bent u bang. Bang dat uw geliefden iets 
overkomt. Dat zij niet de zorg kunnen krijgen die nodig is. Ik begrijp uw zorg en angst en voel met 
u mee. Het enige wat we kunnen doen, is de maatregelen vanuit het Rijk goed blijven volgen. Dat 
zijn wij naar elkaar verplicht. In het bijzonder wil ik uw aandacht daarnaast nog vragen voor de 
kwetsbare kinderen in Doesburg. We hebben de meeste kinderen goed in beeld. Maakt u zich 
toch zorgen? Neem contact op met het CJG in Doesburg via 0900 8433. 
 
Het kan ook zijn dat u bezorgd bent over uw financiële situatie. Misschien bent u een zelfstandige 
ondernemer die zijn zorgvuldig opgebouwde bedrijf ten onder ziet gaan. Of bent u bang dat uw 
inkomen daalt of u uw werk verliest, uw rekeningen niet meer kunt betalen. Neemt u contact op 
met onze vraagbaak om te horen waar de gemeente u bij kan helpen. Dit kan iedere werkdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur op 0313-48 13 42. 
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Ook mijn hart huilt als ik door de lege Doesburgse straten loop. Lege winkels, gesloten eet- en 
drinkgelegenheden. Trots ben ik als burgemeester op hoe goed de landelijke maatregelen door de 
Doesburgers worden opgevolgd, maar de aanblik van de normaal zo levendige en nu uitgestorven 
stad maakt mij in en in triest.  
 
Toch vraag ik u nogmaals dringend uw verantwoordelijkheid voor uw en onze veiligheid hierin te 
blijven nemen. Samen kunnen wij dit virus hopelijk het hoofd bieden. Ik vertrouw op uw 
medewerking, houd vol in ieder geval tot 28 april en blijft u alstublieft goed naar elkaar omkijken.  
 
 

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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