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Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief ontvangen waarin u uw zorgen uit over het grote aantal Corona slachtoffers in
onze en de buurgemeenten. Uw zorg wordt alom gedeeld. Het is een nieuw virus waarvan nog
onbekend is wat maakt dat op de ene plek in Nederland meer slachtoffers vallen dan op andere
plekken in Nederland. Dit niet-weten zorgt voor veel onzekerheid en de tegenstrijdige
berichtgeving, door wetenschappers en betweters, maakt dat inwoners angstig worden.
Wij doen er zoveel als mogelijk aan om onze inwoners goed te informeren. Wij maken hierbij
gebruik van de deskundigheid van de GCD-Nederland en de RIVM. Zij zijn voor ons en voor
Nederland de best toegeruste partijen om dit nieuwe fenomeen, Covid-1 9, te onderzoeken.
De angst wegnemen, kunnen wij niet zelf als gemeente. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een
stapeling van factoren, waarbij luchtvervuiling als gevolg van industrie, wegverkeer en intensieve
landbouw een negatieve invloed heeft. Dergelijke grote factoren die zich niet aan gemeentegrenzen
of aan landsgrenzen houden, kunnen alleen door landelijk opererende partijen worden onderzocht.
Een oproep tot het doen van onderzoek zoals u dat voor ogen heeft, is door de bestuurders van
onze en omliggende gemeenten al gedaan richting het ministerie. De uitvoering hiervan is opgepakt
waarbij ook aandacht zal zijn voor regionale verschillen en hoe die te verklaren.
Wij wachten, samen met uw organisatie, de uitkomsten van deze landelijke onderzoeken met
spanning af. Daar waar het leidt tot lokaal te beïnvloeden factoren, zullen we onze inwoners
betrekken bij het uitdenken van de uitvoering van deze beïnvloeding.
Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en wethouders van Uden

