
 
 

 

 

Uw gemeenteraad is er ook in deze tijd voor u 
 

Beste Helmonders, 

 

Wij, alle politieke partijen in de gemeenteraad van  Helmond, wensen iedereen veel kracht en sterkte 
toe voor de komende tijd. Het is een nare tijd, waarin veel zorgen en leed is achter de gesloten 
deuren in onze wijken en stad.  

We leven intens mee met onze inwoners die besmet zijn met het Coronavirus. We willen hen en hun 
familie en omgeving veel sterkte toewensen. En aan al onze stadgenoten, nu de zorgen toenemen. 

 

In onze stad zijn  er vele inwoners die juist nu keihard werken om de samenleving draaiend te 
houden. Wat zijn wij trots op jullie. De mensen die in de ziekenhuizen en zorginstellingen werken, de 
meesters en de juffen, de leerkrachten op de middelbare scholen en in het beroepsonderwijs. Zij 
passen zich aan en gaan door. Dat geldt zeker ook voor alle supermarktmedewerkers en het overige 
winkelpersoneel. Voor degenen die de winkels bevoorraden, de mensen die het vuilnis voor ons 
blijven ophalen. En al die anderen die zich inzetten voor elkaar. Ook in gezinsverband en voor hun 
buren. Respect voor deze mede-stadgenoten! 

 

De studenten en leerlingen hebben zich aangepast aan een nieuwe manier van leren. Wat bijzonder 
om te zien hoe jullie thuis aan de slag zijn gegaan met de opdrachten van school! 

 

Veel van onze gedachten gaan uit naar de ouderen in de stad. Onze eigen ouders, maar ook die van 
onze buren en vrienden en alle ouderen wiens wereldje nu wel heel klein is geworden. Dat geldt voor 
alle kwetsbare groepen in onze stad. Weet dat jullie niet vergeten worden, ook al hebben jullie het 
nu extra moeilijk.  

 

Wat mooi zijn alle hartverwarmende initiatieven die Helmonders hebben opgezet om elkaar te 
ondersteunen. Juist in deze crisistijd is het belangrijk dat wij opmerkzaam zijn op het stille leed om 
ons heen en er echt voor elkaar zijn. 

Ga zo door, Helmonders! Bent u ook beschikbaar om te helpen?  

O.a. op www.helmondvoorelkaar.nl/coronahulp vindt u alle informatie om te zien of u uw steentje 
kan bijdragen aan het welzijn van uw stadgenoten.  

 

Als volksvertegenwoordigers blijven wij zoveel mogelijk ons werk doen voor de stad. Ook wij doen 

dat natuurlijk digitaal vanaf onze thuiswerkplek. Wij werken er momenteel aan om de besluitvorming 

digitaal te gaan voortzetten en via de website van de gemeente toegankelijk te maken zodat u deze 

kunt blijven volgen. Als dat mogelijk is, laten wij dat direct weten. Houdt voor updates over 

vergaderingen en ander nieuws van uw raad daarom onze Facebookpagina en website in de gaten. 

Als laatste willen wij u dringend vragen om de landelijke richtlijnen te blijven volgen. Ook voor het 

welzijn van uw medestadgenoten, neem allen uw verantwoordelijkheid hierin! U bent hier hard in 

nodig. Kijk voor actuele informatie van de gemeente op www.helmond.nl/Coronavirus. 

 

Met hartelijke groet, 

Uw gemeenteraads- en commissieleden. 

http://www.helmond.nl/Coronavirus

