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Aan de verenigingen en instellingen
op het gebied van sport,
cultuur en welzijn in Zuidplas.

Geachte heer/mevrouw,
Het had zo’n mooi voorjaar kunnen zijn. Een voorjaar waarbij we stil zouden staan bij 75 jaar vrijheid en
10 jaar Zuidplas. Een voorjaar met gevulde sportvelden en -zalen. Een voorjaar met levendige feesten
rond Koningsdag, mooie culturele evenementen en veel welzijnsactiviteiten.
Een gewoon voorjaar is het allerminst geworden. We hebben allemaal te maken met de maatregelen
die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. En dat vraagt van ons allen heel veel inzet.
incasseringsvermogen en flexibiliteit.
Uit de contacten die we met een aantal van de bestuurders van u allen hebben gehad, begrijpen we dat
er bezorgdheid is. Uiteraard in eerste instantie om ons allen gezondheid. Maar ook bezorgdheid over
de continuïteit van onze verenigingen en instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn.
Activiteiten zijn stopgezet, inkomsten zijn weggevallen terwijl de kosten doorlopen. We willen iedereen
die actief is in ons maatschappelijk middenveld laten weten en voelen dat uw zorgen ook onze zorgen
zijn. We willen waar mogelijk samen met u schouder aan schouder staan.
Middels deze brief willen we als college van gemeente Zuidplas benadrukken dat we trots zijn op de
manier waarop er gewerkt en ook samengewerkt wordt, ondanks de vele maatregelen die van kracht
zijn. Ook in deze moeilijke periode zien we dat er allerlei nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, waarbij
tal van vrijwilligers ook van uw vereniging of instelling betrokken zijn. Dit is zeker geen
vanzelfsprekendheid en dit waarderen we zeer.
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Helaas zijn we er nog lang niet. En zelfs als er straks minder maatregelen nodig zijn in de bestrijding
van het coronavirus, zullen we de (financiële) gevolgen nog voor een langere periode merken. Op dit
moment zijn er al voor veel instellingen landelijke steunmaatregelen getroffen. Deze zijn onder meer te
vinden op httDs://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswiizer/tegemoetkoming-schade-covid-19.
Maar ook lokaal kijken we naar mogelijkheden die we met u in een later stadium kunnen bespreken.
Laten we in deze periode vooral samen blijven optrekken, zodat -zodra het weer kan- we kunnen
genieten van mooie evenementen, volle zalen en levendige sportvelden en niet in de laatste plaats van
het 'gewone' levenI
Als er vragen zijn, neem dan contact op met de beleidsmedewerkers waar u normaal gesproken ook
het contact mee onderhoudt.
Met vriendelijke groet.
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

J.F. Weber
Burgemeester

R.C.L. Heijdra
Gemeentesecretaris

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 330300 F 0180 330329 E gemeente@zuidplas nl www.zuidplas.nl
Locatie Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den iJssel
Pagina 2 van 2

