CORONA
NIEUWSBRIEF

Voelt als thuis…

Corona editie - 2020

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur van H&G.
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. de inhoud van de artikelen kunt u contact opnemen met ons
secretariaat: secretariaathng@gmail.com

Van de redactie….
Vanwege de uitzonderlijke situatie in Nederland en de rest van de wereld vanwege het
Corona virus hebben wij gemeend deze EXTRA nieuwsbrief contact te leggen met onze
achterban.
Door de regels correct uit te voeren nemen wij gepaste afstand bij het rondbrengen van deze
nieuwsbrief.
Indien u behoefte heeft aan ondersteuning laat het ons weten via het secretariaat.
Wij proberen dan ondersteuning te verlenen.
Voor de meest actuele politieke nieuwsfeiten, en het laatste Corona nieuws verwijzen wij u
naar onze website www.helderengedreven.nl
Heel veel sterkte, let op de noodzakelijke regels en op elkaar!

SAMEN KOMEN WE DEZE PERIODE DOOR!

Voelt als thuis…

Beste Leden, vrienden van H&G,
Met veel genoegen luidden wij tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie het nieuwe jaar
2020 in. Al snel daarna werden ook wij geconfronteerd met de wereldwijde gevolgen van
het Coronavirus. Wij hopen als bestuur dat u nog steeds in goede gezondheid verkeerd
en dat ook uw naasten niet of in mindere mate getroffen zijn ten gevolge van dit
onvoorspelbare virus.
De Algemene Ledenvergadering kunnen wij helaas niet laten doorgaan.
Helaas, want het is wat ons betreft al veel te lang geleden dat wij elkaar gezien en
gesproken hebben. Wij kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en durven daarom
heel voorzichtig alvast een nieuwe datum te prikken voor de Algemene
Ledenvergadering van H&G.
Noteer alvast 13 oktober 20:00 uur in uw agenda als de geplande datum voor de
Algemene Ledenvergadering van H&G. Op welke locatie wij deze vergadering zullen
houden is nog even onzeker.
Dit is afhankelijk van de geldende richtlijnen die landelijk worden opgelegd.
Als we wat dichter bij de aangekondigde datum zijn ontvangt u van ons nog een bericht
en indien de vergadering doorgaat tevens de uitnodiging waarop alle relevante
informatie is terug te vinden.
Mede namens het bestuur en de fractie van H&G wens ik u een goede gezondheid.
Mocht u enige ondersteuning wensen, schroom niet en laat het ons weten via het
secretariaat!
Theo Geldens
namens het bestuur van H&G.

Voelt als thuis…

Nieuws vanuit de fractie H&G.
Het zijn bijzondere tijden. De wereld staat op haar kop en wordt beheerst door het Coronavirus.
Deze situatie raakt iedereen, misschien zakelijk, misschien persoonlijk. En op de eerste plaats
leven we als H&G mee met ieder die het moeilijk en lastig heeft in deze tijd.
Voor ons als fractie en bestuurders van de gemeente is de situatie ook bijzonder.
Commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden even niet of op een alternatieve wijze
georganiseerd en dat is lastig. Als gemeenteraad hebben we een controlerende taak richting het
college en de organisatie als geheel, maar als fractie hebben we besloten het college en de
organisatie even de ruimte te bieden om ongestoord te doen wat noodzakelijk is.
Ook als hoogste orgaan, want dat is de gemeenteraad, moet je in uitzonderlijke omstandigheden
even los durven laten. Loslaten om ruimte te geven aan het dagelijkse bestuur, het college, om
op de situatie snel en adequaat te kunnen acteren. Wij zien dat het college en de organisatie
druk in de weer is met de crisis, alle hens aan dek om onze veiligheid zo goed mogelijk te
borgen, ondernemers, sportclubs en vele andere organisaties bij te staan daar waar nodig.
We beperken ons als fractie tot de hoogst noodzakelijke vragen en wat uitstel kan verdragen
gaat even in de wacht. Voor de maand april zijn we zoekende naar een verantwoorde manier om
de commissie en raadsvergadering door te laten gaan zodat belangrijke besluiten niet langer
worden uitgesteld. Dit vergt pionieren en afstemmen met de collega’s want fysiek vergaderen is
voor sommige echt geen uitgangspunt en daarvoor hebben wij alle begrip.
Zelf hebben we als fractie onze eerste vergaderingen via Skype vormgegeven en hoewel dit
voor sommigen wennen is, zijn de vergaderingen positief verlopen.
Inmiddels is er ook een nieuwe wet tot stand gekomen die ons de mogelijkheid biedt om op een
digitale manier te vergaderen en besluiten te nemen en dat lijkt ons alvast de beste optie.
Uiteraard waken wij over de kwaliteit van de besluitvorming want dat mogen we niet uit het oog
verliezen. Zorgvuldigheid en kennis van zaken staan bij H&G hoog in het vaandel en dat houden
we graag zo.
Zorg goed voor uzelf en uw naasten, respecteer de regels en geef het goede voorbeeld.
Dat is echt van groot belang.

Fractieleider H&G
Bram Bots

“Opgehokt”.
Sinds enkele weken zit ook ik noodgedwongen thuis ten gevolge van het Coronavirus.
Herstellende van een operatie waarbij de noodzakelijke medicatie de weerstand aanzienlijk
heeft verlaagd en dus hoor ook ik bij de risicogroep.
Leuk is anders, maar goed er is geen alternatief beschikbaar en dus maak ik samen met mijn
partner er het beste van.
Na enige uitleg in stofzuigen, stof afnemen, bedden opmaken en nog enkele taken ben ik
inzetbaar in het huishouden. En dit alles zonder mondkapje….
Maar nu wij sinds kort zijn verhuisd naar een appartement zijn de vierkante meters drastisch
afgenomen en ben ik redelijk snel klaar. Of het allemaal kwalitatief voldoet aan de gemiddelde
standaard mag men in twijfel trekken, maar goed ik heb afleiding.
Vanuit deze gedwongen thuissituatie bekijk je de wereld vanuit een ander perspectief. Je leest
de kranten wat uitgebreider, je volgt ook overdag de diverse praatprogramma’s op TV.
Er vinden diverse ontmoetingen plaats, op gepaste afstand natuurlijk, met inwoners die je
anders nooit zouden zijn opgevallen. Nu wel omdat het straatbeeld anders is dan normaal.
Een verademing dit lage tempo waarbinnen zich iedereen beweegt.
Opvallend is dat de meeste mensen gelaten de situatie over zich heen laten komen. Er is begrip
voor de diverse maatregelen en zéér veel waardering voor onze zorgmedewerkers en overige
beroepsgroepen die zich continu inzetten om deze ramp te bestrijden.
Onze lokale bestuurders zijn dag en nacht betrokken bij de besluitvormingsprocessen en geven
uitvoering aan de beleidsregels. Tegelijkertijd gaan de overige bestuurstaken gewoon door.
De gemeenteraad vergadert niet meer gezamenlijk maar doet dit op afstand.
Achter de schermen houdt H&G de vinger aan de pols, de fractie op politiek niveau en het
bestuur ondersteunt waar nodig. Ik maak van deze gelegenheid dan ook graag gebruik om onze
leden op te roepen om kwetsbare bewoners in de gaten te houden. Eens een praatje te maken,
even opbellen of een mailtje sturen. En mocht het zo zijn dat er meer hulp noodzakelijk is laat
ons dat weten. Wij kunnen misschien bijdragen aan het verzachten van persoonlijk leed of
ongemak. Een berichtje naar het secretariaat van H&G met daarin gegevens en
telefoonnummer is voldoende. Wij nemen contact op met u om een en ander te bespreken.
Op de achtergrond hoor ik vaag de zoveelste wetenschapper zijn mening geven over de
feitelijke situatie. Ik raak verzadigd met corona informatie en probeer me even af te sluiten.
Via Face-time komen wij in contact met zoon en schoondochter en de kleinkinderen. Ook zij
mogen geen fysiek contact met de Opa’s en Oma’s. Tegelijk bedenk ik me dat deze techniek
voor onze generatie bruikbaar is maar hoe gaat dat bij de nog ouderen onder ons? Mijn moeder
van 99 bijvoorbeeld die nog zelfstandig woont. Zij is volledig afhankelijk van de kinderen die
gelukkig in de omgeving wonen én op bezoek mogen komen. Hierdoor is het voor haar nog
redelijk comfortabel. Face-time, Whats-app of Skype zijn voor haar onbekende zaken.
Zij leeft voornamelijk in de wereld van haar jeugd. Om een frisse neus te halen nemen wij ze
mee voor een korte wandeling. Vaak komen we dan uit op het oude kerkhof, daar waar de oude
bekenden liggen die zij heeft overleefd. Ook een bezoek aan het gedeelte waar haar vader ooit
heeft gelegen, het graf is al jaren geleden geruimd.
Wat voor impact heeft deze crisis op de oudere generatie? Ik weet het niet maar het vraagt wel
extra aandacht, ook als deze lastige periode voorbij is.

Ik wens iedereen kracht en gezondheid toe en samen kunnen we deze crisis aan!
Nol Snellen

