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Graag informeer ik u wederom over de stand van zaken rondom het coronavirus
en de maatregelen die wij hebben getroffen. Dit keer specifiek naar aanleiding
van de stijging van het aantal besmettingen in Oude IJsselstreek dit weekend.
Het bron- en contactonderzoek is vorige week van start gegaan nadat een
speler van SC Silvolde positief op corona was getest. Het GBT is vandaag 2 keer
bij elkaar geweest. Een infectiearts van de GGD is bij het 2e GBT-overleg
aangesloten.
Wat is de stand van zaken?
De GGD heeft ons vanmiddag, maandag 31 augustus, gemeld dat er 14 mensen positief
getest zijn. Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat al deze
besmettingen direct gerelateerd zijn aan Sportclub Silvolde. De GGD heeft goed werk
geleverd met het bron- en contactonderzoek. Er is met zeker 300 mensen contact
geweest. Ze heeft daarmee de omgeving van de positief geteste personen redelijk goed
in beeld.
Sportcomplex Silvolde gesloten
Naar aanleiding van de besmettingen heb ik in overleg met de voorzitter van de SC
Silvolde besloten dat het complex aan de Munstermanstraat tot 7 september gesloten
blijft. Sportclub Silvolde gaat dus in quarantaine. Er zullen deze week geen trainingen en
wedstrijden zijn op het complex en de kantine blijft dicht. De jeugd onder 15 jaar gaat
trainen op het complex in Terborg.
Feest op sportcomplex
Het is niet helder wat de bron van de besmetting is geweest. Het kan een
voetbalwedstrijd zijn geweest, een training, maar ook een afscheidsfeest dat is gehouden
op 22 augustus op het complex. SC Silvolde heeft geen melding gedaan bij de gemeente
van het feest. Gelet op het aantal genodigden en de aard van het feest, had dat wel
gemoeten. Daar ga ik nog met de club over in gesprek. De gemeente was niet op de
hoogte van het feest, en er zijn geen boa’s van de gemeente aanwezig geweest voor
controle. De uitbraak laat zien dat het van belang is om feesten bij de gemeente te
melden. De gemeente kan dan samen met de organisatoren ervoor zorgen dat een
evenement coronaproof plaatsvindt.
Op dit moment geen aanvullende maatregelen
Ik heb advies bij de GGD ingewonnen. Zij zien op dit moment geen aanleiding om verdere
maatregelen te treffen. We volgen nadrukkelijk wat er de komende dagen gebeurt. En blijven in
nauw contact met de GGD. Mocht er aanleiding zijn, dan zal ik uiteraard aanvullende
maatregelen treffen.
Stevige waarschuwing
De besmettingen laten zien dat het coronavirus er nog zeker is. En zich ook verspreidt.
Deze uitbraak is dan ook een stevige waarschuwing aan ons allemaal. We mogen onze
houding niet laten verslappen. Het blijft van belang om alert te zijn en de basisregels na
te leven. Daartoe zullen we via onze communicatiekanalen onze inwoners ook oproepen.

