Beste Burgemeester, wethouders en raadsleden van Gemeente Zevenaar,

Sinds een paar weken kom ik weer even in het centrum van Zevenaar. Het valt me op dat iedereen
maar door elkaar loopt en fietst. Het is chaotisch en onoverzichtelijk. Er is een heel duidelijk advies
door de regering afgegeven om 1,5 meter afstand te houden in verband met het corona- virus.
In Zevenaar kan dat echt niet. Het publiek houdt zich er ook niet aan. Eigenlijk is dit onverantwoord,
niet alleen voor bescherming van jezelf maar zeker ook ter bescherming van je medemens.
Het verbaasd me dan ook enorm dat degenen die verantwoordelijk zijn van de Gemeente Zevenaar
hier helemaal niets aan en niets mee doen.
Ook de burgemeester, de wethouders en de raadsleden zijn mede-verantwoordelijk voor het
gemakkelijker kunnen naleven van de 1,5 meter maatregel door slimme aanwijzingen te geven voor
de mensen die in de stad zijn.
Het publiek krijgt dan een extra aanwijzing die vriendelijk en duidelijk is en makkelijk na te volgen en
zal dat dus ook eerder doen.
Een goed voorbeeld beschrijf ik hieronder. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Als u kijkt naar de gemeente Doesburg dan ziet u dat daar prachtig stickers zijn aangebracht op de
trottoirs en de wegen in de binnenstad op een zeer publieks vriendelijke manier. Tekst: als u rechts
gaat, gaat u goed. Met een pijl in de goede richting. Ook in de grotere steden hebben ze
maatregelingen getroffen om het publiek duidelijk kenbaar te maken dat de 1,5 meter afstand
noodzakelijk is voor de gezondheid van iedereen. Ook kan men dit heel simpel aanbrengen met verf
en een sjabloon.
Nog iets over dubbele fietspaden waar je dicht langs elkaar passeert of gepasseerd wordt. De
gemeente Westervoort heeft bij deze fietspaden prachtige borden staan om de mensen erop te
attenderen dat de 1,5 afstand geldt en dat kan door achter elkaar te fietsen. Ik heb u daar al eerder
op geattendeerd.
Door samen naar oplossingen te zoeken en deze ook toe te passen, zullen er minder slachtoffers
vallen en dat is denk ik ook de bedoeling van alle bestuursleden van de Gemeente Zevenaar. Ik hoop
dan ook echt dat u uw verantwoordelijkheid neemt en wat gaat doen aan het oplossen van de
problematiek die ik hierboven noemde.
Mijn dank, en ik denk ook namens vele inwoners van Zevenaar, zal groot zijn.
Met vriendelijke groeten,

Zevenaar

