Beste dorpsgenoten,
We zijn terecht gekomen in een bijna surrealistisch Burgh Haamstede, waar nog
nauwelijks sprake is van functionerende ontmoetingspunten.
Ongedwongen met elkaar omgaan is er niet meer bij. We staan elkaar toch een beetje
onwezenlijk te woord op de toegemeten afstand en we verblijven veel thuis.
Ons dorp is een decor met nauwelijks spelers.
Gelukkig is onze nabije natuurlijke omgeving geen straf om in te wandelen of te fietsen.

We zijn vooral op onszelf aangewezen, we willen ook nauwelijks bezoek.
Voor mensen die nog geen wekelijkse hulp hadden, maar nu niemand meer over de vloer
krijgen kan dat tot ongemak en problemen gaan leiden.
Burenhulp is dan ook intussen onmisbaar. Omkijken naar elkaar noemde Mark Rutte het.
Als we allemaal in onze straat onze ogen en oren de kost geven, ontdekken we zeker
buren die we de nodige hulp of aandacht kunnen bieden.
Ga er niet automatisch vanuit dat een ander het wel doet.
Daarnaast zijn er gelukkig de kerken en vele verenigingen en organisaties die zeker een
oogje in het zeil houden.

Dan verder…………
U kunt in de media lezen waar u zich aan moet houden: kort samengevat:
Blijf zoveel mogelijk thuis, heb zo weinig mogelijk contacten met anderen en houdt
anderhalve meter afstand indien u toch contact hebt en samenkomsten zijn verboden.

Er geldt een Noodverordening die inhoudt dat recreatief nachtverblijf niet is toegestaan in
hotels, op kampeerterreinen, vakantieparken, bij particuliere verhuur en nachtverblijf in
deeltijdwoningen, de zgn. tweede woningen.

Eigenaren van deze laatste groep verblijven in principe elders in hun Hoofdverblijf, maar
mogen overdag in hun tweede woning verblijven om bijvoorbeeld onderhoud te
verrichten, maar mogen er niet overnachten; dat is immers recreatief nachtverblijf en dat
is verboden.
Helaas houdt nog lang niet iedere tweede woning bezitter zich daaraan. Dat is
betreurenswaardig. Ze leggen hierdoor een extra potentiële druk op onze Zeeuwse zorgen ziekenhuis capaciteit!
Ook kost het de Veiligheidsregio Zeeland / gemeente Schouwen-Duiveland jammer
genoeg handhaving capaciteit, want hier zal snel op gehandhaafd worden, hebben wij
begrepen.

Alles is er op gericht om naast een gelijke behandeling van de verschillende groepen, een
extra druk op de gezondheidszorg, ambulancevervoer, huisartsen en ziekenhuis capaciteit
boven die van de permanente bewoners te voorkomen.
Kortom,
Het is op dit moment geen vakantietijd, maar crisistijd!

Wij begrijpen dat velen, vooral ouderen bang zijn en zich machteloos voelen.
Hoe lang gaat het nog duren en blijft een ziekenhuis opname je bespaard.
Het nieuws wordt namelijk gedomineerd door cijfers en negatief nieuws.
Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk je in contacten, houd anderhalve meter afstand, zoek
geen groepjes op.
Dit leidt dan weer wel voor sommigen tot eenzaamheid. Op telefoonnummer 0800- 1322
kunt u uw psychische problemen die daardoor ontstaan bespreken.
Ook kunt u zich richten tot SMWO of Mels Hoogenboom beide op het gemeentehuis.

Het goede nieuws is dat deze crisis ons gaat verbinden, ons meer tot elkaar brengt.
En hoe het ook verder gaat, het zou goed goed zijn om de maatregelingen die we geleerd
hebben om besmetting te voorkomen, niet overboord te gooien.

**Ondernemers doen er wellicht goed aan om bij de herstart hun bedrijfsinrichting en
bedrijfsvoering te herzien, met in het achterhoofd zoveel mogelijk voorkoming van nieuwe
besmettingen.
Hoe beter en hoe eerder dat is vormgegeven hoe eerder men weer open kan en hoe
structureler men duurzaam de toekomst tegemoet gaat.

Mocht u echt nergens uw vraag kwijt kunnen, dan wil de dorpsraad, voor zover het in haar
vermogen ligt, immers onze capaciteit is beperkt, het gewillig oor zijn.
Stuurt u dan mailtje naar secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl

Dan tenslotte nog een update van de dorpsvisie:

De dorpsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld in januari en eerder al in december
heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de uitvoering op te pakken.
Allereerst gaan we de visie uitwerken in plannen:
-Het plan hoe we de dorpsas meer exact vorm zouden gaan geven en
-vrijwel gelijktijdig het stedenbouwkundige- en uitwerkingsplan van het centrum van
Haamstede ( Ring, eerste deel Weststraat, Zuidstraat en de Noordstraat) en
-het ontwerpen van de structuurvisie van de kop van Haamstede.
Omdat vooral u als inwoner en ondernemer hierin volop wordt betrokken, wordt
allereerst een proces uitgelijnd door de gemeente, waarvoor capaciteit vrijgemaakt moest
worden.
Daarover maakten de voorzitters van de OVBH en de dorpsraad op 11 maart een afspraak
met het gemeentebestuur.
En toen kwam de Corona op ons pad, die capaciteit vroeg juist aan belangrijke
medewerkers die dat proces zouden oppakken.
De nadere afspraak is dat de gemeente er alles aan doet om vertraging te voorkomen en
als er toch vertraging op het proces gaat ontstaan de beide voorzitters dat direct horen.

Beste dorpsgenoten,
Alleen samen kunnen we in Burgh Haamstede deze crisis overwinnen, alleen samen
komen we er sterker uit.
Volhouden is nog steeds het motto en we beseffen intussen ook dat het afbouwproces van
de maatregelen stapsgewijs zal gaan.
Dat zal eerder en sneller verlopen als de ondernemers, zoals bij ** is aangegeven het
bedrijf herstarten.
Ook voor de individuele inwoner geldt dat als de verplichte maatregelen versoepeld
worden, grote voorzichtigheid en a.h.w. vrijwillige naleving van die maatregelen in een
afbouw proces ons erg zou helpen om een opleving van Corona te voorkomen.
De dorpsraad wenst u allemaal een goede gezondheid en sterkte toe!
Kees Veerhoek voorzitter.

Kitty de Muynck secretaris.

