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Lieve Doesburgers,   
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Ruim tien weken geleden werden we min of meer overvallen door een nieuw virus.  
Hoe ongeloofwaardig leek het toen nog dat dit virus, zo’n gigantische impact zou krijgen op ons 
dagelijks leven. Hadden we voorheen niet vooral een beetje lacherig gekeken naar de Aziatische 
toeristen die met mondkapjes rondliepen op vliegvelden of treinstations? Door Corona is dit nu 
opeens ook onze nieuwe werkelijkheid. En dat is slechts één voorbeeldje van ons nieuwe 
normaal… 
 
De weken verstreken en steeds meer raakten we gewend aan het Coronavirus en de 
consequenties hiervan voor ons dagelijks functioneren. Bezoekjes aan ouderen of kwetsbaren 
werden onmogelijk. Een knuffel of zelfs een vriendschappelijke handdruk was buiten het eigen 
gezin niet langer toegestaan. Je was opeens niet meer welkom in je kantoortuin of je moest zelfs 
je eigen zaak sluiten met alle gevolgen van dien. Mensen werden bang, ongerust, ontevreden of 
zelfs ongelukkig. Alles wat altijd zo normaal had geleken, was opeens niet meer mogelijk of zelfs 
strafbaar. In welke vreemde film waren we wereldwijd opeens terechtgekomen?  
 
Inmiddels weten we dat we trots mogen zijn op wat we in deze intelligente lockdown allemaal 
voor elkaar hebben gekregen in Nederland. Door onze gezamenlijke inzet en flexibiliteit is het nu 
mogelijk om langzaam te gaan versoepelen. Per 1 juni mogen de geliefde en zo gemiste terrassen 
weer open. Daar heeft menigeen naar uit gekeken. Ook is het mogelijk om bijeenkomsten met 
maximaal 30 mensen weer voorzichtig te laten plaatsvinden en kan men weer een keer naar de 
bioscoop of een klein concert. Een heerlijk vooruitzicht, maar deze versoepeling brengt ook wel 
enkele zorgen met zich mee. Hoe houden we het veilig? Hoe borgen we de 1,5 meter afstand? 
Hoe zorgen we ervoor dat we de basisprincipes: veelvuldig handen wassen, hoesten en niezen in 
de elleboog, afstand bewaren en drukte vermijden blijven volhouden? Zodat we voorkomen dat 
we straks tegen een tweede virusgolf aanlopen. 
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Als burgemeester is het mijn zorg dat u gezond bent en blijft. Ook is het mijn taak ervoor te 
zorgen dat het in Doesburg behalve aangenaam ook veilig vertoeven is. Daarom wordt als 
tijdelijke maatregel de binnenstad van Doesburg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Veilige 
en zichtbare (loop)routes moeten ervoor zorgen dat de 1,5 meter afstand in acht wordt 
gehouden. Daarnaast biedt deze tijdelijke afsluiting onze horecaondernemers de mogelijkheid de 
terrassen tijdelijk uit te breiden, zodat men toch voldoende publiek kan ontvangen. We vragen 
hierbij wederom om uw flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We realiseren ons ook dat niet alles 
zonder slag of stoot zal gaan en we waar nodig moeten bijsturen. Ik vraag daarom ook op dit 
gebied om uw medewerking en begrip.  
 
Lieve Doesburgers, ik blijf dus om uw steun vragen. Blijf naar elkaar omkijken. Wees een beetje 
tolerant en help elkaar waar nodig. Houd vol. Samen kunnen we dit virus aan!  
 

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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