
Eijsden-Margraten, 13 januari 2022. 

Onderwerp: _ landelijke commotie rondom corona-beleid en gebrek aan perspectief. 

Geacht college en leden van de raad, 

Momenteel is er nogal wat commotie over het huidige landelijk corona-beleid en het gebrek aan 

perspectief dat het biedt. Met name in relatie tot de op handen zijnde persconferentie van het kabinet 

vrijdag 14 januarí a.s.. Dat dit ook speelt binnen onze regio en onze gemeente mag duidelijk zijn. 

Een goed moment om jullie kort te informeren over de huidige stand van zaken binnen onze 

gemeente aangaande dit onderwerp. 

Op woensdag 12 januari |. ontvingen wij een persvraag van dagblad De Limburger. Deze was door 

De Limburger uitgezet onder alle burgemeesters in Limburg. Mijn insteek was en is hierbij nog steeds: 

samen met alle gemeenten één lijn trekken, zoals jullie vanochtend op de voorpagina van De 

Limburger hebben kunnen lezen. 

Begin dt jaar hebben wij binnen onze gemeente opnieuw een actieplan in werking gezet om in contact 

te blijven met onze ondernemers en verenigingen, zodat we op de hoogte zijn van hun situatie en 

waar mogelijk ondersteuning kunnen bieden. 

Dat we allemaal toe zijn aan een verruiming van de huidige maatregelen mag duidelijk zijn. Dat is ook 

het signaal dat wij vandaag als burgemeesters gezamenlijk in onze brief af hebben gegeven richting 

kabinet en Tweede Kamer. Hoe men in Den Haag deze ‘noodkreten’ oppakt en meeneemt in hun 

beleid, horen we aanstaande vrijdag 14 januari om 19.00 uur. Kortom het is dus even afwachten. 

Zelf verwacht ik dat we als regio op korte termijn afspraken zullen maken gericht op het bieden van 

perspectief aan al onze inwoners. Ook u als college en raad spelen hier een zeer belangrijke rol in. 

Perspectief voor de korte en langere termijn. Stappen zetten met het oog op onze toekomst. Over hoe 

we dat zouden kunnen aanpakken heeft burgemeester Depla met zijn, door de VNG-leden unaniem 

aangenomen, Breda-motie al een mooie voorzet gegeven. Absoluut de moeite van het lezen waard. 

Net als jullie en de rest van Nederland, kijk ik met spanning uit naar de persconferentie van a.s. vrijdag 

12 januari 19.00 uur. Hier wordt de basis gelegd voor de maatregelen die wij voor de komende 

periode zullen moeten nemen. Ik spreek hierbij echter de hoop uit dat de persconferentie ons het 

perspectief zal bieden waar we met zijn allen zo enorm aan toe zijn. 

Tot zover. Ik houd jullie op de hoogte. 

Met hartelijke groet, 

Burgemeester Sjraar Cox. 

Gemeente Eijsden-Margraten. 

Bilage 1: Persvraag De Limburger d.d. 12 januari en reactie burgemeester Cox 

Bijlage 2: Artikel voorpagina De Limburger d.d. 13 januari 2022 

Bijlage 3: De gezamenlijke brief van de burgemeesters van Zuid-Limburg aan het kabinet en Tweede 

Kamer, waar het artikel in De Limburger aan refereert. Deze brief is op donderdag 13 

januari om 1600 uur verzonden. 

Bijlage 4: Motie Breda, unaniem aangenomen door VNG-leden op 13 januari 2022. 


