Corona-informatiebulletin
voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Beste inwoners van Alphen-Chaam,
lieve mensen,
Het blijft onwerkelijk hoe in korte tijd
ons leven radicaal is veranderd. Er zijn
veel zaken die mijn aandacht vragen
nu. Daarbij dwalen mijn gedachten
met grote regelmaat af: naar u allemaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat u bezorgd of misschien zelfs
angstig bent. Dat is een begrijpelijke
reactie. Maar we mogen de moed
zeker niet laten zakken en het hoofd
niet laten hangen. Blijf vooral hoopvol vooruit kijken naar betere tijden
en probeer elkaar tot die tijd te helpen
waar mogelijk en nodig.
Ik denk aan de mensen die werkzaam
zijn in vitale beroepen en van wie op
dit moment een enorme extra krachtsinspanning wordt gevraagd. Verpleegkundigen, (huis)artsen, medewerkers van verzorgingstehuizen en andere gemeenschappelijke woonvormen, politieagenten, hulpverleners, vuilnismannen en –vrouwen, vakkenvullers, caissières, vrachtwagenchauffeurs, bezorgers,
schoonmakers, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en al die anderen die hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onder deze uitzonderlijke omstandigheden het leven doorgaat. Fantastisch wat jullie allemaal
voor ons doen. Ik heb daar veel bewondering voor.
Naast de mensen die nu extra hard moeten werken, zijn er ook mensen die
noodgedwongen niet of nauwelijks hun werk kunnen doen omdat hun bedrijf
door de maatregelen gesloten is of daarvan de consequenties ondervindt. Voor
jullie is dit ook zakelijk gezien een onzekere periode. Ik leef met jullie mee en
snap dat de omstandigheden heel erg moeilijk zijn. Daarom doe ik een oproep
aan iedereen om juist in deze tijd onze lokale ondernemers te blijven steunen
binnen de mogelijkheden die er zijn.
Mijn gedachten zijn ook bij de mensen die persoonlijk getroffen zijn door het
Coronavirus. Bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek zijn. Ik wens u heel veel sterkte en
beterschap toe. Mijn wens voor u is dat u voorspoedig mag herstellen en snel
weer helemaal gezond zult zijn.
Helaas zijn er ook inwoners die door het virus een dierbare hebben verloren.
Het is onder deze omstandigheden extra moeilijk om afscheid te nemen. Zeker
ook omdat dat vaak niet kan op een manier waarop u dat zou willen. Ook u
wens ik heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijd.
Ik denk ook aan al diegenen die hun vader, moeder of een andere familielid
moeten missen omdat ze niet meer bij ze op bezoek kunnen gaan. Ik kan me
voorstellen dat dat een gevoel van machteloosheid oproept, omdat dat juist
hetgeen is dat je graag zou willen doen. Elkaar nabij zijn. De mensen die kwetsbaarheid en eenzaamheid ervaren doordat familieleden niet meer op bezoek
kunnen komen wens ik kracht en sterkte toe. Ik weet zeker dat ze u op een
andere manier nabij proberen te zijn.
En dan de kinderen in onze gemeente. Voor jullie is het ook niet makkelijk. Ook
voor jullie ziet het leven er ineens totaal anders uit. Heel veel vanzelfsprekendheden zijn plotsklaps weggevallen. Geen school meer, geen kinderopvang, geen
leuke uitstapjes of verjaardagsfeestjes, je vriendjes of vriendinnetjes niet zien,
geen bezoekjes aan opa of oma, veel thuis zijn. Ook aan jullie denk ik extra in
deze tijd, net als aan jullie ouders waarvan ook veel wordt gevraagd.
In het bijzonder wil ik hier ook nog de eindexamenleerlingen noemen. Nu de
centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan verloopt de afronding van je middelbareschooltijd volstrekt anders dan gepland. Ik ben er van overtuigd dat je
ondanks dat toch een goede basis hebt om op verder te bouwen en wens je
daarbij voor de toekomst heel veel succes.
Gelukkig zijn er ook heel veel lichtpuntjes. Hoe donker de wolken soms wellicht
ook zijn, er vallen gelukkig ook zonnestralen doorheen. Want juist in moeilijke
tijden zoeken we naar mogelijkheden om elkaar tot steun te zijn. Ik zie heel
veel mooie initiatieven in Alphen-Chaam. Het mag duidelijk zijn dat ik daar heel
erg trots op ben. Mensen die bemoedigende kaartjes sturen naar willekeurige
andere mensen die ze niet kennen om hen een steuntje in de rug te geven.
Een ondernemer die de bewoners van een verzorgingstehuis op frietjes trakteert. Of een blaaskapel die een muzikale hulde brengt aan de bewoners van
een ander verzorgingstehuis. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. En
dat stemt mij hoopvol. Laten we die lijn met elkaar doorzetten. Want alleen
samen komen we hier doorheen. Hoopvol kijk ik met u uit naar betere tijden.
Ik wens u de kracht, sterkte, hulp en steun toe die u nodig heeft. En heeft u
hiervan een beetje over, geef het dan aan iemand die het misschien nog harder
nodig heeft dan u.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
Met een bemoedigende groet,


Joerie Minses, Burgemeester

Speciale oproep
aan de kinderen
van Alphen-Chaam!
Heb je een vraag?
Vraag het de burgemeester!
De burgemeester realiseert zich dat
het ook voor de kinderen in onze gemeente een bijzondere tijd is. Hij kan
zich voorstellen dat de situatie ook bij
jullie vragen oproept. Vragen die jullie
misschien wel aan hem zouden willen
stellen. Dat kan!
Daarvoor hebben we een speciaal emailadres gemaakt. Heb je een vraag
mail die dan naar: vraaghetdeburgemeester@alphen-chaam.nl.
Samen met jou zullen we dan bekijken
op welke manier hij jouw vraag het
beste kan beantwoorden. Bijvoorbeeld
door een mailtje terug te sturen, even
te bellen of door te FaceTimen. Afhankelijk van hoeveel vragen er binnen
komen, zul je misschien even moeten
wachten op je antwoord. En de burgemeester kan ook niet beloven dat hij op
elke vraag een antwoord heeft. Want
ook een burgemeester weet niet alles.
Maar hij gaat uiteraard zijn best doen
om antwoord te geven.
Dus heb je een vraag voor de burgemeester stuur die dan naar: vraaghetdeburgemeester@alphen-chaam.nl
Vermeld daarbij in ieder geval je naam
en een telefoonnummer waarop we je
kunnen bereiken.

Hoe meer afstand wij houden
hoe dichter wij tot elkaar komen
Hoe langer wij volhouden
Hoe korter deze tijd duurt
Hoe harder wij zijn voor onszelf
Hoe zachter wij zijn voor iedereen
Het is een tijd van tegenstrijdigheden
En een tijd van strijden tegen het
heden
Doe dit
Met elkaar
Voor elkaar.
Bron: Facebook

Strengere gedragsregels
Recreatiegebied ’t Zand

Raadsvergadering Alphen-Chaam van
16 april gaat in minimale bezetting door
In deze tijd waarin onderlinge contacten moeilijk zijn en we die tot een minimum moeten beperken, zoeken we naar mogelijkheden om noodzakelijke democratische besluitvorming toch in aangepaste vorm doorgang te laten vinden.
Samenkomsten en bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Door de Rijksoverheid
is een uitzondering gemaakt voor o.a. raadsvergaderingen. Zo kunnen we toch
democratische besluitvorming mogelijk maken.
Het presidium (de fractieleiders en de voorzitter van de gemeenteraad, de
burgemeester) heeft zich hierover gebogen en besloten de raadsvergadering
van 16 april in zeer afgeslankte vorm door te laten gaan. Er zullen 8 raadsleden
in vergadering bij elkaar komen. Dit is het minimale aantal dat nodig is om besluiten te kunnen nemen die rechtsgeldig zijn. In de vergaderopstelling houden
we rekening met de afstandsnorm van minimaal 1,5 meter.

Raadsvergadering in het
gemeentekantoor, zonder publiek
De raadsvergadering zal deze keer niet in het SKAC zijn, maar in het gemeentekantoor in Alphen.
Er mag geen publiek bij zijn. Raadsvergaderingen zijn openbaar. Daarom kunt u
de raadsvergadering ook live volgen via Facebook. Inspreken op agendapunten
kunt u alleen schriftelijk doen.
De raadsleden zullen zo weinig mogelijk onderling overleggen. De wethouders
zijn niet aanwezig; pas als er een agendapunt van een van de wethouders aan
de orde komt in de vergadering, schuiven ze aan.
Het overgrote deel van de agenda zal bestaan uit hamerstukken; daarover hoeft
de gemeenteraad niet meer te vergaderen.
Burgemeester Joerie Minses: “Hoewel de omstandigheden verre van optimaal
zijn hechten wij er aan op deze manier het democratische besluitvormingsproces met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen toch voort te
zetten”.
Het spreekt voor zich dat alle andere gemeentelijke bijeenkomsten tot nader
bericht niet doorgaan.
De agenda van deze raadsvergadering vindt u op onze gewone gemeentelijke
pagina elders in dit blad.

Voetbalkooi Withagen Chaam
tijdelijk gesloten
De voetbalkooi aan de Withagen in Chaam is helaas tijdelijk gesloten. Dit is in lijn
met de overheidsmaatregel om gemeentelijke sportparken te sluiten.
Een voetbalkooi bestaat uit een afgesloten oppervlakte. We willen niet dat er op
zo’n klein oppervlak meerdere mensen zijn. Het is dan heel moeilijk om voldoende
afstand te bewaren. Daarom hebben we de voetbalkooi uit voorzorg gesloten.

En kinderen die buitenspelen?
Kinderen mogen buitenspelen. We roepen ouders echter op om groepsvorming
van spelende kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Het is niet wenselijk dat er
grote groepen spelende kinderen ontstaan. Let bij het buitenspelen ook zoveel
mogelijk op de regels over afstand houden.
We verzoeken ook de jongeren dringend om in de openbare ruimte geen groepjes te vormen. Ook vragen wij jullie de afstandsregels (1,5 meter afstand) in acht
te nemen. We begrijpen dat dat niet leuk is, maar het is nodig in het belang van
ieders gezondheid.

Ook voor de omgeving van recreatieplas ’t Zand in Alphen gelden strengere
gedragsregels in verband met de bestrijding van het coronavirus.
We bekijken de hoeveelheid bezoekers en houden in de gaten dat het er
niet te veel worden. Onze gemeentelijke toezichthouders spreken mensen
aan als zij zich niet aan de regels over
groepsvorming en het respecteren van
de afstandsregels houden.
Wat zijn de gedragsregels?
De gedragsregels staan duidelijk op borden aan de wegen naar ’t Zand. De strengere gedragsregels voor ’t Zand zijn:
• Beperk uw verblijfsduur; blijf niet te
lang
• Gun elkaar de ruimte
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Blijf thuis bij verkoudsklachten.
De gebruikelijke gedragsregels voor ’t
Zand blijven natuurlijk ook van toepassing. Dit geldt natuurlijk ook voor alle
maatregelen die de Rijksoverheid, het
RIVM en de Veiligheidsregio hebben
opgelegd.
We houden in de gaten of mensen zich
wel aan deze gedragsregels houden.
Gebeurt dat niet dan kan het zijn dat
we nog strengere maatregelen moeten
nemen.

‘Familiegroep’
van Ruud Ringers
uit Chaam,
Raadhuisplein

