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Beste heer Koesveld, beste Ernst, 
 
Afgelopen vrijdag zijn de maatregelen om de toenemende besmetting met het 
coronavirus tegen te gaan, aangescherpt. Als ANBO vinden wij het belangrijk dat de 
landelijke overheid de regie neemt en houdt. Vandaar onze brief aan minister 
president Mark Rutte van afgelopen vrijdag (bijgesloten). 
 
Met jullie zijn wij bezorgd over de snelle toename van het aantal besmettingen, de 
opnames in de ziekenhuizen en helaas inmiddels ook de toename op de IC’s. Ook al 
zijn het op dit moment vooral jongeren die besmet raken, het is evident dat de 
besmetting ook andere groepen zoals ouderen zal raken. We vinden dat er nu te veel 
aan de achterkant wordt gerepareerd omdat er aan de voorkant onvoldoende 
consequent wordt gehandhaafd.  
 
Wij vragen het ministerie om scherp te blijven op het consequent vasthouden aan de 
1,5 meter richtlijn, en alle partijen hierop te blijven aanspreken. 
 
Wat ons betreft blijft het basisprincipe van het zich houden aan de richtlijnen een 
eerste vereiste. Belangrijk hierbij is dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid 
neemt om dit met elkaar goed te kunnen doen. Wat wij op dit moment signaleren is 
dat met het versoepelen van de maatregelen ook de voorzorgsmaatregelen die zijn 
genomen versoepelen. En daarmee gedragen velen zich alsof er niet zoveel meer 
aan de hand is. We zien dit vooral in de winkels en de supermarkten.  
 
Juist het vasthouden aan de voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk om het coronavirus 
te stoppen. Daar waar juist de horeca zich volop inzet om de 1,5 meter te kunnen 
waarborgen, zien we dat de supermarkten en andere winkels weer als vanouds 
draaien: de karretjes zijn weer volop beschikbaar, de 1,5 strepen zijn weg, er staan 
vele losse winkelmandjes, en mensen worden nergens op aangesproken. Met als 
gevolg weer drukke supermarkten en mensen die zich niet aan de 1,5 meter houden.  
 
En om dit dan weer te managen, komen er dan schijnoplossingen zoals in sommige 
grote steden waar men speciale uurtjes voor kwetsbare mensen instelt. Wat ANBO 
betreft kan het toch niet zo zijn dat we allerlei scheidslijnen gaan maken tussen 
groepen mensen.  
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De kracht van positief beleid is juist dat we het als samenleving met elkaar moeten 
doen. Dat betekent dat verantwoordelijkheden samen gedeeld moeten worden: door 
goede voorzorgsmaatregelen te nemen kunnen we het gewenste gedrag te faciliteren 
en zijn mensen aan te spreken op gedrag. 
 
Zoals de premier zo treffend zei, bij de Algemene Beschouwingen: “We kunnen het 
corona virus alleen oplossen als één samenleving. We willen allemaal mee blijven 
doen, en een onderscheid tussen kwetsbaar- en niet kwetsbaar levert een tweedeling 
op en een maatschappij die ik niet zou willen”.  
 
We doen dan ook een beroep op het ministerie om opnieuw de winkels en vooral de 
supermarkten aan te spreken op het nemen van de goede voorzorgsmaatregelen en 
te zorgen dat mensen veilig kunnen blijven winkelen. Niet door middel van een 
tweedeling maar door middel van de maatregelen die het makkelijk maakt voor 
mensen om zich aan de 1,5 meter afstand te blijven houden.  
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Directeur-bestuurder 
 
Cc  
Henk Reijnen, Plv Directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie VWS 
Vaste Kamercommissie VWS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


