
Het coronavirus en de situatie bij de PvdA-Zuidplas. 

In deze barre en benauwde tijd waarin het besmettelijke Corona snel om zich heen grijpt 

moeten we als politieke partij onze werkzaamheden op een andere manier vormgeven. 

Ledenvergaderingen of bijeenkomsten van de fractie kunnen niet meer op de gebruikelijke 

manier. Het gemeentehuis is dicht en bijeenkomsten zijn verboden om onderlinge 

besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan. Nieuwe manieren van werken en 

een andere wijze van contact met leden is geboden. 

Behoefte om elkaar te zien en te spreken 

De behoefte om elkaar te spreken over onderwerpen die belangrijk zijn of over persoonlijke 

zaken blijft bestaan. Naast de ouderwetse maar bij velen de zo vertrouwde telefoon of 

whatsapp zoeken we nu onze toevlucht tot beeldbellen of virtueel vergaderen. Mensen 

blijken inventief als de nood aan de man is en passen zich snel aan de mogelijkheden die wel 

mogen en kunnen.  

Virtueel vergaderen. 

De fractie en de adviseurs van onze afdeling hebben de mogelijkheden snel afgetast om 

zoveel mogelijk door te kunnen gaan met het “politieke bedrijf”. Onze iPads hebben we 

voorzien van apps waarmee we met elkaar kunnen “beeldvergaderen”. Er zijn voldoende 

apps voorhanden, zoals Zoom, Face-time en Hang Outs. Met wat hulp aan elkaar is een 

vergadervoorziening snel geregeld. Het is van belang om die app te nemen waarmee 

iedereen die wil meedoen goed overweg kan of de app die door de gemeente wordt 

geadviseerd. Dit vereist zeker onderlinge afstemming, maar is uiteindelijk goed te doen.  

Situatie onder de leden van de afdeling Zuidplas. 

Een gezamenlijke belactie van fractie en bestuur die we in de week van 23 tot 30 maart 

onder 55 leden ouder dan 65 hebben uitgevoerd, wees uit dat op dit moment (ultimo maart) 

één lid van de PvdA en één echtgenoot van een lid door het virus zijn getroffen. Zij zijn niet 

in het ziekenhuis opgenomen en liggen thuis in zelfisolatie. De situatie volgen we op de voet. 

Hulp is aangeboden, maar is vooralsnog niet nodig. Nagenoeg het hele leden bestand ouder 

dan 65 hebben we kunnen bereiken. Gelukkig kunnen ze allen rekenen op hulp van naasten 

of buren als dat nodig is.  Ze vinden het niet nodig dat we over een tijdje nog eens 

terugbellen. Twee leden vinden het fijn als ze zo nu en dan even worden gebeld.  

Waardering voor de belactie. 

Alle gebelde leden zijn aangenaam verrast dat zij zijn gebeld. De uitgesproken waardering is 

groot. Ook de fractie en het bestuur vinden het fijn dat zij op deze wijze het contact met de 

leden in deze barre tijd kunnen onderhouden. Eén vrijwilliger maakt geen deel uit van de 

fractie of bestuur. Zijn bijdrage aan het belteam waarderen we zeer. 

 

 

 



Dankwoord. 

Als voorzitter spreek ik mijn erkentelijkheid uit aan alle leden van het belteam voor hun 

vrijwillige inzet. Samen zetten we ons in om deze verschrikkelijke situatie te overwinnen. We 

gaan er van uit dat de onderlinge solidariteit juist nu zijn waarde toont. Houdt u aan de 

maatregelen van de regering en de burgemeester! 

Arjen Hazelebach. 
Voorzitter PvdA afdeling Zuidplas 


