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Geacht College,
Gisteravond heeft minister-president Rutte gezegd dat uit de cijfers van het RIVM blijkt dat
de situatie in Nederland voor wat betreft het coronavirus langzaam verbetert. De
verbetering is echter zodanig dat de ‘lockdown’ waarin wij ons momenteel bevinden de
komende weken op slechts enkele onderdelen zal worden aangepast. Het gevaar van een
tweede golf doodzieke mensen en vele duizenden doden ligt nog altijd op de loer. De
inktzwarte periode die achter ons ligt, is nog niet afgesloten.
Voor de inwoners van Uden was de afgelopen zes weken zeker een inktzwarte periode. De
gemeenschap telde verhoudingsgewijs vele tientallen doden meer dan andere plaatsen. Dit
geldt overigens ook voor Boekel, Bernheze, Landerd en Meierijstad. De oorzaak daarvan is voor
iedereen een raadsel. Carnaval kan het niet zijn. In ’s Hertogenbosch, Eindhoven, Bergen op
Zoom en vele andere plaatsen wordt carnaval niet minder intens gevierd dan in Uden. Toch
zijn de cijfers daar minder dramatisch dan in onze gemeente.
Zolang de oorzaak/oorzaken niet bekend is/zijn en er een kans bestaat dat brandhaarden
wederom ontvlammen, is er onder onze inwoners toch een - vaak stille - angst. Deze
kunnen wij alleen wegnemen wanneer we precies weten welke maatregelen wij moeten
nemen om een ramp zoals die van de afgelopen weken te voorkomen. Om die kennis te
verkrijgen adviseren wij u met klem om zo snel mogelijk (het liefst nog vandaag) door een
aantal deskundigen, die door bijvoorbeeld de GGD worden aangestuurd, onderzoek te laten
doen naar datgene waardoor het coronavirus hier zoveel harder toeslaat dan in andere
regio’s.
Het moge duidelijk zijn dat hier grote haast bij is. Het gaat over het welzijn van niet alleen
onze inwoners maar die van de hele regio. Met vriendelijke groet,
J. Smits,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Uden

