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Beste ouders,

Ons land bevindt zich midden in de coronacrisis. We doen met z’n allen wat we kunnen om de 
besmetting te beperken. Er zijn al veel maatregelen genomen. Toch hebben wij zorgen over de 
kinderen en jeugd in onze gemeente. Daarom doen we een verzoek aan u. Zorg dat uw kind niet in 
grote groepen samen komt. Hieronder leest u waarom.

Vermijd samenscholing jongeren
Door alle beperkingen valt het voor jongeren niet mee om zich te vermaken. Nu ze niet meer naar 
school kunnen, de sport uitvalt en zaken zoals de bioscoop zijn gesloten, zoeken veel jongeren elkaar 
op. Dat is heel vanzelfsprekend. Maar niet gewenst.

Als gemeente krijgen wij signalen van onder andere sportverenigingen dat er groepen jongeren op het 
sportveld bij elkaar komen. Ook de skatebaan is een populaire plek om naar toe te gaan. De landelijke 
richtlijnen schrijven voor dat we grote groepen mensen moeten mijden. Dit geldt ook voor jongeren!

Handhaven is lastig. Ga daarom met uw kind in gesprek.
Wij vragen u om uw kind duidelijk te maken dat ze best met een vriend of vriendin af kunnen spreken. 
Maar dat ze niet in grotere groepen samen moeten komen. Dit geldt volgens de maatregelen die nu 
zijn uitgeroepen. Zolang het virus nog actief is, moeten we de risico’s op verspreiding echt beperken. 
Wij doen daarom een dringend beroep op u als ouder er goed op toe te zien wat uw kind doet. Zorg 
ervoor dat hij/zij niet in grotere groepen samenkomt. Als gemeente, scholen en sportverenigingen 
kunnen wij dat niet alleen.

Neem uw verantwoordelijkheid. U doet dat ook voor anderen.
Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Dat doet u niet alleen voor uzelf, maar vooral ook voor uw naasten die 
kwetsbaar zijn: ouderen en mensen met een verminderde weerstand.
Ik reken op u.

Wilt u tips over de landelijke richtlijnen, lees dan:
https://www.riiksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/wat-betekent-afstand-houden-vanweqe-het-
coronavirus

Voor de komende weken wens ik u veel sterkte toe in deze bijzondere tijd.

Met vri

Jan Wi 
Burger
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