
De gemeenteraad
van Tilburg

Beste inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, 

De wereld staat op z’n kop door het coronavirus. De impact is voelbaar voor iedereen, met Tilburg 
als één van de plaatsen waar we vanaf dag 1 de handen uit de mouwen steken om te doen wat 
we kunnen om dit virus te bestrijden. 

Gelukkig komen er vele initiatieven in de stad en de dorpen van de grond. Fantastisch om te horen 
dat Tilburgers voor elkaar willen zorgen! Als stad - gemeente, partners, inwoners, bedrijfsleven, 
instellingen en niemand uitgezonderd - staan we sterk om elkaar steun te geven en eenieder zijn 
steentje te laten bijdragen.

Wij waarderen onze (huis)artsen, verpleegkundigen, docenten, medewerkers van brandweer en 
ambulance maar ook de medewerkers bij onze GGD’s, de crisisbestrijding en personeel van super-
markten en ander bedrijven die ook in deze tijd blijven werken. Wij waarderen ook alle inwoners die 
gehoor geven aan de oproep van het kabinet en het RIVM om thuis te blijven, die goed op elkaar 
letten en die alle adviezen en aanwijzingen opvolgen om het virus af te remmen. De weg die we 
hebben te gaan, lijkt nog lang.

Ondanks goede voorlichting roept de crisis hoogstwaarschijnlijk bij u, net als bij ons, vragen op. 
Over de beheersing van de crisis, over de risico’s voor uw gezondheid en die van uw naasten. 
Vragen over grote en kleine ondernemers in onze stad en dorpen die dreigen in financiële proble-
men te raken. En wat te denken van (sport) verenigingen en culturele instellingen die nu weken hun 
deuren moeten sluiten? Wij hebben niet direct alle antwoorden - maar gaan er mee aan de slag. 
We laten ons goed informeren over wat er in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout gebeurt en 
geven de organisaties alle ruimte om te doen wat er nu nodig is. Den Haag heeft aangekondigd 
geld vrij te maken voor ondernemers. Wij denken ook na wat er nodig is voor de periode na deze 
crisis, met al zijn gevolgen.

Voor nu wensen wij familie en naasten van de slachtoffers veel sterkte, en beterschap voor  
degenen die onder behandeling staan thuis of in het ziekenhuis. Tilburg is een hechte 
gemeenschap en u wordt zeker niet vergeten. Tot slot willen wij als gemeente-
raad iedereen die helpt om deze crisis de baas te worden nogmaals bedanken.  
Bel, stuur een kaartje, laat weten dat je aan iemand denkt. Bedankt Tilburg,  
we zijn trots op onze stad en onze dorpen!

Namens alle fracties van de gemeenteraad. 
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