GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD VAN LELYSTAD
Lelystad, 18 maart 2020
Lelystad, haar bewoners, haar ondernemers, haar organisaties worden allen op eigen wijze getroffen
door het Coronavirus. Momenteel kunnen wij nog slecht inschatten welke mogelijke persoonlijke,
maatschappelijke en economische gevolgen dit zal hebben. Wel weten wij dat de gevolgen nog lang
effect zullen hebben na 18 maart 2020.
De gevolgen zijn enorm. Voor mensen in de zorg, de horeca, toerisme, de sector cultuur en natuurlijk
voor de ondernemingen en ondernemers die reeds medewerkers gedwongen naar huis gestuurd
hebben en mogelijk werktijdverkorting hebben aangevraagd. Niet te vergeten zijn er alle flexwerkers
en ZZP’ers die vaak als eerste getroffen worden onder de omstandigheden waarin wij nu verkeren.
Mensen komen mogelijk op korte termijn zonder regulier inkomen te zitten. En dan de mensen die
fysiek getroffen zijn door het virus, hen wensen wij veel beterschap, steun en liefde van familie,
vrienden en omgeving toe.
Wij vertrouwen op daadkrachtige steun van landelijke en provinciale overheden om faillissementen te
voorkomen en mensen te ondersteunen in deze tijd. Ook de gemeente Lelystad, het college en de raad
zullen voor besluiten komen te staan. En helaas kunnen ook wij nog niet alles overzien, noch voorzien.
De raadsvergaderingen kunnen op dit moment geen doorgang vinden. Ons nauwe contact met het
college van burgemeester en wethouders draagt er sterk aan bij dat wij erop vertrouwen dat alles wat
noodzakelijk is doorgang kan vinden. Lelystad komt niet stil te staan.
Wij doen een dringende oproep aan alle inwoners om de aangekondigde maatregelen en de
maatregelen die mogelijk nog zullen volgen serieus te nemen. Ook als u het er niet mee eens bent,
volgt u alstublieft de spelregels. Hiermee tonen wij samen respect naar de samenleving als geheel.
Wij wensen de mensen in de zorg, de hulpdiensten, onderwijs, supermarkten, logistieke centra en
iedereen die dag en nacht de maximale inspanning leveren om alles, ondanks deze crisis, draaiende te
houden alle sterkte toe en spreken graag ons respect uit voor hun belangrijke werk!
Aan onze Burgemeester, Ina Adema, onze wethouders en alle betrokken ambtenaren willen wij graag
ons respect betuigen onder deze moeilijke omstandigheden. Ook zij doen er alles aan de stad
bestuurbaar te houden en spannen zich maximaal in onder moeilijke omstandigheden.
Graag wensen wij alle bewoners van Lelystad veel sterkte toe. Draag zorg voor elkaar en schroom niet
om hulp te vragen als dat nodig is. Steun op elkaar als familie, vrienden, wijk, straat en buren. Heb oog
voor de meer eenzame mensen in onze maatschappij en bel ze eens om te vragen hoe het met ze gaat.
Lelystad geeft lucht. Samen kunnen wij veel meer geven!
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