Beste Nieuwegeiners,
We zijn met het coronavirus in een nieuwe maand gekomen. Ook in april zullen we op een andere
manier leven, leren, werken en zorgen dan we gewend zijn. De maatregelen die we sinds maart
kennen om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden, duren nog zeker tot 28 april. In
de winkels geldt een streng deurbeleid
Ik zie en hoor in de stad dat we allemaal de noodzaak van de maatregelen begrijpen.
Nieuwegeiners houden zich er massaal aan! Op de meeste plekken in de stad is het rustig en geven
mensen elkaar voldoende ruimte. Ik ben daar enorm trots op!
Gelukkig zien we ook dat het heel langzaam de goede kant op gaat. Doordat mensen afstand
houden en we zo veel mogelijk thuis blijven, worden minder mensen ziek. Maar we zijn er nog lang
niet en er is ook nog een hoop onzekerheid. Het virus is nog niet verslagen. Er is nog een lange
weg te gaan.
Het is daarom ook de komende weken heel hard nodig dat we de maatregelen blijven volgen.
Allemaal. Blijf zo veel mogelijk thuis. Ook wanneer het mooi weer is. Ook wanneer het weekend,
Pasen, Ramadan of vakantie is. Was je handen goed, hoest in je elleboog en houd 1,5 meter
afstand.
Het valt mij in deze tijd extra op hoe vindingrijk en creatief jullie zijn. Nieuwegeiners bedenken
massaal andere manieren om de tijd op een leuke manier door te brengen. Zij genieten van de zon
in de tuin, op het balkon, als zij de hond uitlaten of een frisse neus halen. Ik hoor ook veel
verhalen van stadsgenoten die familie en vrienden via facetime spreken en dat er plannen zijn om
samen online achter de paaseieren aan te gaan. Ik lees ook van Nieuwegeiners die recepten voor
een paasbrunch delen of met hun kinderen op #berenjacht gaan. En wist u al dat er in Nieuwegein
een uitgebreid digitaal aanbod is om in en rond uw huis te blijven sporten en bewegen? Zolang u
zich aan de regels houdt, kan er veel. Verderop in deze Molenkruier leest u wat er in Nieuwegein
nog meer te doen is om de tijd prettig en veilig door te brengen.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we samen de maatregelen blijven volgen. En ook dat we in
deze moeilijke tijd oog blijven houden voor de mooie dingen die er ook nog zijn of juist ontstaan.
En dat we er blijvend voor elkaar zijn. Samen zijn we Nieuwegein. En alleen samen krijgen we het
coronavirus onder controle.
Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein
Wil je meer weten over de maatregelen die gelden, wil je meer informatie over de dienstverlening
van de gemeente of ben je ondernemer? Kijk op: www.nieuwegein.nl/coronavirus

