
 
 

 

 

Gendringen, 23 maart 2020 

 

 

Beste bestuursleden, 

 

Het is nu ruim een week geleden dat vergaande maatregelen zijn ingegaan om verspreiding van het 

coronavirus in te perken. We merken dat allemaal in ons dagelijkse leven. De maatregelen zijn heel 

ingrijpend. Ook voor jongeren. Ze kunnen niet naar school, sportverenigingen zijn dicht en feesten en 

evenementen zijn afgelast. We zien dan ook de afgelopen week dat jongeren elkaar meer en vaker 

ontmoeten op straat of op een sportveld. Dat is wel logisch, maar het is ook zorgelijk.   

 

Het is prima dat jongeren even in de buitenlucht zijn, afspreken of sporten op straat of in het park. 

Hiervoor geldt wel: houd voldoende afstand (minstens 1,5 meter) en vermijd grote groepen. Daar is 

Nederland het afgelopen weekend ook meerdere malen op gewezen vanuit de overheid. 

 

We krijgen signalen dat jongeren samen komen op de sportvelden in onze gemeente. Een aantal 

verenigingen heeft hierin al actie ondernomen door de sportaccommodatie /sportvelden uit voorzorg te 

sluiten. Deze verenigingen hebben borden en afzetlinten geplaatst, leden van de vereniging 

geïnformeerd en de sportaccommodatie /sportvelden afgesloten. 

 

We zullen samen grote groepen op straat én in sportaccommodaties en op sportvelden moeten 

voorkomen. Dat doen gemeentelijke handhavers en de politie op straat. Ik doe een dringend beroep op 

u als bestuur van de sportvereniging om dit op uw sportaccommodatie te doen. Om de groepen 

jongeren die er onverhoopt samen komen, aan te spreken en weg te sturen. De gemeentelijke 

handhavers zullen tijdens hun ronde ook langs de sportvelden gaan. Alleen samen kunnen we zo de 

risicovolle kans op besmetting tegen gaan.  

 

 

We moeten samen alles op alles zetten om besmetting te voorkomen. Alleen als we ons allemaal 

houden aan de gemaakte afspraken en adviezen, kan het gewenst effect bereikt worden. Ik ga ervan uit 

dat u aan mijn oproep gehoor geeft.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Otwin van Dijk 

burgemeester 

 

   


