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Beste huurder, 
 
Onlangs heb ik samen met wethouder Wonen Jan-Willem Mijnans gesproken met de 
vertegenwoordigers van de woningcorporaties in Nissewaard over de corona-periode. De corporaties 
zijn belangrijke maatschappelijke partners voor ons. De bedrijfsvoering van de corporaties is, 
ondanks de beperkingen die Corona met zich meebrengt, nagenoeg op normaal niveau en daar zijn 
wij blij om. Het is ook goed om te horen dat veel huurders begrip hebben voor het feit dat zaken 
soms wat vertraagd worden door Corona. 
 
Het coronavirus is nog niet weg en het aantal besmettingen neemt in hoog tempo toe. 
Zoals minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens hun persconferentie zeiden, moeten we  
weer extra maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik verzoek u 
dan ook de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.  
 
In sommige wooncomplexen is een ontmoetingsruimte waar bewoners elkaar kunnen treffen. Ook in 
de ontmoetingsruimten gelden de basisregels en geldt dat er maximaal 4 personen per tafel mogen 
zitten. Er zijn op dit moment totaal maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief personeel) 
toegestaan zijn in een ontmoetingsruimte. Altijd moet overal de 1,5 meter afstand aangehouden 
moet worden.  
De beheerders, vaak vrijwilligers, letten erop dat de regels in de ontmoetingsruimte worden 
nageleefd. Dat doen zij voor ieders welzijn. We vragen u daar dan ook begrip voor te hebben. Laten 
we elkaar de ruimte geven! 
 
Ik wens u ondanks deze moeilijke tijd, een fijne dag toe en hoop samen met u deze situatie zo snel 
mogelijk weer achter ons te kunnen laten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Foort van Oosten, 
burgemeester 
 


