NIEUWS GEMEENTE HAAREN

WE MOETEN HET ECHT SAMEN DOEN!
Het aantal besmettingen neemt toe, helaas ook in onze gemeente. Dat betekent
dat we ook in Haaren aanvullende maatregelen moeten treffen om de verspreiding
van het virus tegen te gaan.
We vragen u het aantal sociale contactmomenten te beperken. Ik begrijp heel
goed dat dat voor velen van u een teleurstelling is. Dat is het ook voor mij maar we
hebben geen keuze. Thuiswerken, minder gasten ontvangen, niet meer langs de
lijn bij een sportwedstrijd. Ook onze ondernemers krijgen het weer zwaar te
verduren. Ze moeten zich weer aanpassen aan de aangescherpte maatregelen.
En omdat de situatie ernstig is, gaan we ook meer controles doen. Niet om meteen
met de vinger te wijzen maar om de ernst van de situatie nogmaals uit te leggen.
We treden wel handhavend op als dat nodig is maar we gaan ook in gesprek met verschillende doelgroepen die
onze hulp vragen. Ook dat is samen werken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Als gemeente hebben we ook maatregelen moeten nemen en een aantal zaken opnieuw onder de loep genomen.
Zo draagt iedereen in de publieke ruimte in het gemeentehuis een mondkapje, maken we nog meer gebruik van
de digitale mogelijkheden en werken we zoveel mogelijk thuis. Dit doen we in ieder geval de komende drie
weken. Onze dienstverlening gaat gelukkig onverminderd door en daar ben ik blij om.
De komende weken worden spannend. Weten we het coronavirus in te dammen? Dat moeten we afwachten.
Maar net als u, hoop ik, dat de situatie onder controle komt. Zodat er weer ruimte komt voor sociaal contact. Ik
doe wederom een beroep op iedereen om zich aan de maatregelen te houden. We moeten het echt samen doen!
Want alleen samen krijgen we corona onder controle.
Yves de Boer
Burgemeester
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AANGESCHERPTE MAATREGELEN IN GEMEENTEHUIS
We volgens als gemeente uiteraard de landelijke richtlijnen.
Binnen de aangescherpte maatregelen kunnen we onze
dienstverlening onverminderd voortzetten.
Ook in het gemeentehuis zijn de regels aangescherpt. Voor een
bezoek aan het gemeentehuis geldt:
-

Draag een mondkapje;
Kom zoveel mogelijk alleen;
Kom niet eerder dan de afgesproken tijd. Zo kunnen wij spreiding mogelijk maken.

Naast bovenstaande regels gelden uiteraard de basisregels nog steeds: was uw handen vaker, houd
1,5 meter afstand, bij klachten blijft u thuis en laat u testen bij klachten.
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