
Beste inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout  
en Biezenmortel, 
Kerstmis en de jaarwisseling staan voor de deur. Dagen die we graag samen doorbrengen met familie 
en vrienden. Helaas moet dat in klein gezelschap omdat het coronavirus ons nog steeds parten speelt. 
Zeker nu het kabinet de maatregelen nogmaals heeft aangescherpt.  We willen graag naar de stad om 
inkopen te doen. We verlangen naar gezelschap en naar weer een pilsje in de kroeg. Toch moeten we 
volhouden! Het vaccin is in aantocht, waarmee we in de loop van 2021 afscheid nemen van corona. 

Alle initiatieven die in onze stad, dorpen en wijken zijn ontstaan verdienen een compliment. Tilburgers 
zijn er voor elkaar! Inwoners, instellingen, organisaties, bedrijven, iedereen doet mee; samen staan we 
sterk. En dan al die professionals die onvermoeibaar lijken. De medewerkers in de zorg, bij de hulp-
diensten, in het onderwijs, onze boa’s en al die anderen die een flinke stap extra zetten. Zij verdienen 
allemaal onze waardering en respect. 

De gemeente zet zich in waar dat kan. Door ondersteuning te bieden of de weg naar hulp te wijzen. De 
crisis heeft een grote impact op onze ondernemers, de horeca, de cultuursector en onze verenigingen. We 
hebben niet alle antwoorden en oplossingen, maar waar we de helpende hand kunnen bieden, reiken we 
die aan. De gemeenteraad volgt samen met het college de ontwikkelingen op de voet. Onlangs hebben 
we 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor lokale onvoorziene uitgaven, waarmee we de gevolgen van 
de crisis enigszins kunnen verzachten.

Laten we de komende feestdagen gebruiken om even op adem te komen. Om er te zijn voor elkaar en 
voor de mensen die eenzaam zijn. Laten we stilstaan bij de slachtoffers van het virus en hun naasten. 
We kunnen voorzichtig plannen maken voor betere tijden die eraan komen. Een jaar dat nieuwe kansen 
biedt: op levensgeluk, succes in je werk en een goede gezondheid. Dat wensen wij alle inwoners van 
Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en natuurlijk Biezenmortel van harte toe.
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