
 
Beste mensen, 

Met spanning is naar de landelijke coronapersconferentie van vrijdagavond 14 januari uitgekeken.  
Gelukkig kunnen we tot onze opluchting constateren dat Nederland weer wat meer 'open' mag.  Of de 
versoepelingen ver genoeg gaan, te vroeg komen, te laat komen, daar heeft iedereen wel een mening 
over en het is ook goed dat die meningen – mits met respect – met elkaar gedeeld worden. 

Feit is dat ook in Papendrecht bij een aantal ondernemers, organisaties, verenigingen én inwoners het 
water aan de lippen staat. Bij de één is dat in financieel opzicht, bij de ander heeft het meer een 
sociaal of mentaal karakter en soms is het een combinatie van factoren. 

Net als in het hele land zagen we ook in Papendrecht de zorgen en hier en daar zelfs onrust 
toenemen. Als gemeente hebben we daar oog voor en springen we daar als het even kan op in. We 
blijven zeker nu graag in verbinding met onze bedrijven en organisaties. Daarom heb ik kort na de 
persconferentie met een aantal vertegenwoordigers van organisaties persoonlijk contact opgenomen. 
Ik heb met hen een open gesprek gehad waarin zij hun kijk op de persconferentie hebben geuit. Dat 
levert bij mij een rustig en begripvol beeld op. Ik heb hen ook de vraag gesteld waar we als gemeente 
bij kunnen helpen. Die hulp kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld bij het weer opstarten van een 
sportactiviteit. Maar we kunnen ook meedenken over mogelijkheden om financiële ondersteuning te 
krijgen. Deze gesprekken gaan ook in de komende weken door. 

Ik heb natuurlijk ook gehoord, gezien en gelezen dat er ondernemingen zijn die koste wat kost open 
willen, ook als dat tegen de afspraken in zou gaan. Dat brengt mij als burgemeester en ons als 
gemeentebestuur in een lastige positie. Een gemeente heeft nu eenmaal verschillende petten op. 
Enerzijds hebben we een ondersteunende/zorgende rol, anderzijds de regelgevende en handhavende 
rol. 

Op momenten als deze botsen die rollen. We willen heel graag goed zorgen voor onze inwoners, 
bedrijven en organisaties, maar aan de andere kant dienen wij er in het belang van iedereen ook op 
toe te zien dat de afgesproken regels en maatregelen worden nageleefd. Een moeilijk dilemma 
waarvoor ik uw begrip vraag. De coronabasismaatregelen zijn en blijven: 

- houd 1,5 meter afstand tot elkaar 
- draag een mondkapje 
- blijf thuis bij klachten en laat u testen 
- ventileer binnenruimtes zoveel en zolang als het kan 

Die zijn er niet voor niets. Ze zijn dé weg om het coronavirus te verslaan. Dat geldt ook voor het  laten 
vaccineren en het halen van de booster. Hoe beter we ons aan alle maatregelen en adviezen  
houden, hoe sneller de regering over kan gaan tot meer versoepelingen. En dat willen we allemaal 
heel graag. 

Laten we ons in Papendrecht vooral niet tegen elkaar keren, maar elkaar blijven ondersteunen en óók 
met alle creativiteit en veerkracht die er in dit mooie dorp is, samen nieuwe oplossingen blijven 
bedenken. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat samen laat lukken. Heeft u behoefte aan een gesprek 
met mij of wilt u nadere informatie? Laat het me dan weten via a.jetten@papendrecht.nl 

Samen gaat het ons lukken, ik reken op u! 
 

Met vriendelijke groet, 

Annemiek Jetten 
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