
      Dokkum, 17 maart 2020 

 

Beste inwoners en ondernemers van Noardeast-Fryslân, 

We beleven bijzondere tijden nu het coronavirus ook voor ons in Noardeast-Fryslân zorgt voor 

ingrijpende aanpassingen in het dagelijks leven. In de eerste plaats wil ik in deze brief laten weten dat 

ik meeleef met iedereen die het hierdoor moeilijk heeft.  

 Het is naar als je zorgen hebt over de gezondheid van jezelf of van een naaste. Het kunnen 

eenzame tijden zijn als je voorlopig uit voorzorg geen bezoek mag ontvangen, omdat je 

vanwege leeftijd of ziekte al kwetsbaar bent. Inwoners die hiermee te maken hebben wens ik 

alle sterkte. 

 Is jouw beroep cruciaal voor de samenleving? Jouw belangrijke werk gaat door, mogelijk zelfs 

onder moeilijke omstandigheden. Mijn respect en grote dank voor je inzet!  

 Ben je ondernemer? Ook dan zijn er mogelijk zorgelijke tijden aangebroken. Door het naleven 

van de maatregelen, lever je een wezenlijke bijdrage en ook daarvoor is dankbaarheid zeker 

op zijn plaats.  

 Succes als je de komende periode thuiswerkt. Er wordt flexibiliteit en verantwoordelijkheid van 

je gevraagd. Het zal niet altijd makkelijk zijn; zeker niet als je het werk nu moet combineren 

met de zorg voor kinderen.   

Laten we niet vergeten: alle maatregelen dienen een belangrijk doel 

Jouw gezondheid en die van jouw naasten staan voorop! De maatregelen kunnen vervelend zijn, 

maar toch wil ik je op het hart drukken om ze goed op te volgen. Alleen dan kunnen we er samen voor 

zorgen dat het coronavirus sneller wordt ingedamd. Voor iedereen geldt:  

 Blijf kalm, door naleving van de maatregelen krijgt het virus minder kans; 

 Volg daarbij zorgvuldig de adviezen van het Rijk en het RIVM. Lees de betrouwbare informatie 

van deze officiële instanties, want er zijn berichten in omloop die niet kloppen; 

 Daarbij wil ik je vragen bij het boodschappen doen uit te gaan van goede bevoorrading. 

Hamsteren is echt niet nodig en het is niet sociaal. Juist nu moeten we op elkaar passen! 

Ik wens iedereen wijsheid en moed voor de komende tijd. Ik heb vertrouwen in de veerkracht van de 

inwoners en ondernemers van Noardeast-Fryslân! 

Mei hertlike groetnis, 

 

 
Johannes Kramer 

Burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân 


