
Uw gemeenteraad steekt u een hart onder de riem
Wij, als gemeenteraad van Duiven, wensen 
iedereen veel kracht en sterkte toe voor 
de komende tijd. We leven mee met onze 
inwoners die besmet zijn met het coronavirus. 
Hen en hun omgeving wensen we veel sterkte 
toe nu de zorgen toenemen in een toch al 
moeilijke tijd.

Trots zijn we op alle inwoners die juist nu 
keihard werken om de samenleving draaiende 
te houden. Grote waardering voor het 
ziekenhuispersoneel, zorgmedewerkers, de 
meesters en juffen, supermarktmedewerkers, 
chauffeurs die de winkels bevoorraden, de 
mannen en vrouwen die het vuilnis ophalen en 
al die andere mensen die zich inzetten op een 
cruciale plek in onze samenleving.

We zijn onder de indruk hoe onze kinderen 
uit Duiven, Groessen en Loo zich in korte tijd 
hebben aangepast. Heel bijzonder om te zien 
hoe snel jullie thuis aan de slag zijn gegaan met 
de opdrachten van school. 

Onze gedachten gaan nadrukkelijk uit naar onze 
ouderen, de mensen die in een verpleegtehuis 
wonen en andere kwetsbare groepen in de 
gemeente Duiven. Zij hebben het nu extra 
moeilijk.

Het is daarom hartverwarmend om te zien 
hoeveel initiatieven inwoners opzetten om elkaar 
te helpen. Juist in crisistijd is het zo belangrijk om 
oog te hebben voor elkaar en er voor elkaar te 
zijn. Ga zo door, gemeente Duiven!

Als volksvertegenwoordigers blijven wij 
zo goed als het gaat ons werk te doen. 
Overleggen doen we digitaal, formele 
besluitvorming is volgens de wet op dit 
moment nog niet nodig. Maar er wordt 
hard aan gewerkt om digitaal vergaderen en 
besluitvorming mogelijk te maken.

Tot slot roepen we iedereen op om de 
landelijke richtlijnen te blijven volgen. Laten 
we oog blijven houden voor elkaar. Laten we 
allemaal blijven doen wat nodig is. Daar bij is 
iedereen nodig.

Een hartelijke groet van uw 
gemeenteraadsleden en fractieassistenten.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de 
Raadsgriffie via griffie@duiven.nl.


