
 

 

 
 
 
 
 

 
Beste inwoner en ondernemer van de gemeente Dantumadiel 
 
De afgelopen dagen heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. We realiseren ons dat deze maatregelen grote impact hebben op u als 
inwoner en ook enorme impact hebben op specifieke sectoren.  
 
Het MKB, zelfstandigen, de horeca en alle andere bedrijven merken de gevolgen van de maatregelen. 
Wij hebben daar oog voor. Op Rijksniveau worden maatregelen voorbereid om het bedrijfsleven te 
ondersteunen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. 
Onze scholen en kinderdagverblijven staan voor uitdagingen nu zij hun deuren moeten sluiten en 
tegelijkertijd voor opvang moeten zorgen voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Wij 
vertrouwen erop dat scholen met creatieve oplossingen blijven komen om o.a. onderwijs op afstand te 
organiseren.  
Ook sportverenigingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zij volgen de richtlijnen van de 
Rijksoverheid door nagenoeg alle activiteiten te stoppen.  
We zien ook dat evenementen, groot of klein voorlopig niet kunnen doorgaan. Dit is een grote 
teleurstelling is voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.  
Tot slot heeft de crisis grote impact op onze inwoners in vitale beroepen. Hierbij moet u denken aan 
bijvoorbeeld onze hulpverleners, politieagenten, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn 
dagelijks hard aan het werk om de samenleving draaiende te houden. Daar kunnen we alleen maar 
veel respect en waardering voor uitspreken. 
 
We zien dat iedereen in de gemeente Dantumadiel zijn of haar steentje bijdraagt en veelal begrip 
heeft voor deze uitzonderlijke situatie. Mensen kijken naar elkaar om en zijn bereid elkaar te helpen 
waar nodig. Dit geeft aan wie we zijn en wat we doen in Dantumadiel. Wij kijken daar met trots en 
waardering naar. Blijf dat vooral ook doen. Zet net even dat stapje extra voor uw buurvrouw of 
buurman die nu minder bezoek van familie krijgt of die hulp nodig heeft met boodschappen doen. 
Houd elkaar in de gaten, blijf naar elkaar omzien! Uiteraard vragen wij u hierbij met klem om de 
landelijke richtlijnen hierbij in acht te nemen. Dat doen wij als gemeente ook. 
 
In de komende weken blijven wij samen met onze partners met veel energie deze crisis aanpakken en 
proberen we de situatie onder controle te houden. Wij zetten, samen met u, de schouders eronder.  
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Raadpleeg www.dantumadiel.frl voor meer informatie. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. U vindt onze contactgegevens ook op de website.  
 
Namens het college van Burgemeester en wethouder, 
 
Klaas Agricola 
Burgemeester. 

 

http://www.dantumadiel.frl/

