SAMEN TEGEN CORONAZeldzam
Aanpak provincie voor gevolgen coronacrisis
De provincie Utrecht
werkt aan maatregelen
om de gevolgen van de
coronacrisis het hoofd te
bieden. Daarvoor is een
taskforce opgesteld die
met andere overheden
en instanties onderzoekt
welke bijdrage, aanvullend aan landelijke maatregelen, kan worden
geleverd.
Deze aanvullende maatregelen worden steeds
aangepast aan de behoefte
en de vraag uit de regio.
De provincie wil zich in
deze crisis maximaal
inspannen voor het middenen kleinbedrijf en familiebedrijven. Hiervoor werken
we nauw samen met de
Economic Board Utrecht
(EBU). De economische
effecten van de crisis

worden gemonitord om zo
goed mogelijk in te kunnen
spelen op knelpunten.
Subsidies
Ook is er grote aandacht
voor de cultuur- en erfgoedsector en de toeristische en recreatiesector,
die allemaal hard worden
getroffen door het wegvallen van inkomsten.
De provincie gaat kijken
hoe bijvoorbeeld festivals
en (kasteel)musea die
gesubsidieerd worden door
de provincie ondersteund
kunnen worden. Te denken
valt aan het niet terugvorderen van gemaakte
kosten, ook als de activiteiten niet hebben plaatsgevonden.
Openbaar vervoer
De vervoersbedrijven
binnen de provincie

vervoeren gemiddeld nog
maar 15 procent van het
reguliere aantal reizigers
en kampen met teruglopende opbrengsten. Als
opdrachtgever voor het ov
houdt de provincie doelbewust een fors aanbod
in stand, om te zorgen
dat deze vitale diensten
beschikbaar blijven. Van
belang is dat ov- en regiotaxibedrijven in ieder geval
de komende tijd, ook in
afwachting van de compenserende maatregelen
van het Rijk, in staat zijn
om aan hun betalingen
te voldoen. De dienstverlening voor de komende
maanden is geborgd.
Opdrachtgever
Het werk van de provincie
gaat zoveel mogelijk door.
Daardoor kunnen leveranciers en opdrachtnemers

van de provincie aan het
werk blijven. Betalingen
voeren we uit met spoed.
Zo kan de provincie ook
als economische factor
van belang blijven.
Samen doen
Het provinciebestuur
wil met alle inwoners en
ondernemers in gesprek
blijven en vraagt inwoners,
ondernemers en andere
belanghebbenden met
vragen of zorgen contact
op te nemen via email:
taskforce-corona@
provincie-utrecht.nl of
telefoon: (030) 258 29 29.
Alle actuele informatie over
de steunmaatregelen vind
je op de provinciewebsite
provincie-utrecht.nl/corona

Samen met het provinciebestuur en de medewerkers
leef ik mee met de getroffenen. Met de mensen die
ziek zijn en hun naasten,
met de mensen die afscheid
hebben moeten nemen van
een dierbare. Maar ook met
al degenen die worstelen
met de financiële gevolgen,
de moeilijke thuissituaties
en de gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid
die voortvloeien uit deze
crisis.

Met groot respect dank
ik onze zorgprofessionals
en al die andere hardwerkende helden die voor
onze gezondheid aan de
slag zijn. Ik denk ook aan

de mensen in de winkels,
het openbaar vervoer en
de logistiek. Daarnaast
wil ik mijn vertrouwen en
waardering uitspreken voor
de manier waarop onze

In verband met de huidige maatregelen rond het
coronavirus vinden commissievergaderingen en
informatiesessies van Provinciale Staten sinds
1 april 2020 plaats via een digitale vergaderomgeving. Wil je een bijeenkomst live bijwonen?
Bekijk de actuele agenda van alle openbare bijeenkomsten op stateninformatie.provincie-utrecht.nl.

Werk aan de weg
Met inachtneming van alle coronamaatregelen, gaan
diverse geplande wegwerkzaamheden nog door.
Veiligheid en gezondheid van wegwerkers, bewoners
en weggebruikers staan daarbij absoluut voorop!
Hieronder een greep uit de wegwerkzaamheden,
onder voorbehoud:
N199 Amersfoort, onderhoudswerkzaamheden
De Drie Sluizenbrug: 17-19 april 2020
N201 Mijdrecht, aanleg veilige fiets-/voetgangersoversteek t.h.v. Eerste en Tweede Zijweg:
20-24 april 2020
N224 Renswoude, groot onderhoud vanaf half mei
tot eind augustus 2020
N233 Veenendaal, aanpassing middenberm
Rondweg-Oost: 15-24 april 2020
N417 Maartensdijk, Tolakkerweg, leidingwerkzaamheden in de berm tussen rijbaan en fietspad:
6-24 april 2020
Div. provinciale wegen: inspectie riolering tot en met
mei 2020 (N225, N227, N229)
Voor een interactieve kaart van alle actuele
wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen,
ga naar: provincie-utrecht.nl/wegen. Volg ons twitteraccount @werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende
zaken zoals storingen aan de verkeerslichten,
wegversperringen en olie op de weg met het
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Aan alle inwoners van de provincie Utrecht,
'Het zijn bijzondere tijden.
Ook voor ons als inwoners
van de provincie Utrecht.
Het coronavirus slaat
meedogenloos toe in onze
samenleving.

Vergaderingen Provinciale Staten

bestuurders in de veiligheidsregio en burgemeesters in hun gemeenschap
samen aan de slag zijn om
deze crisis het hoofd te
bieden.

Officielebekendmakingen.nl
Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl.

Wij steunen onze inwoners,
ondernemers en partners
en nemen maatregelen die
helpen de crisis te boven te
komen.
Ik wens iedereen in deze
moeilijke tijd veel sterkte.
Let goed op jezelf en op de
mensen om je heen. Neem
de gezondheidsadviezen in
acht en houd afstand, maar
met een warm hart!'
Hans Oosters,
commissaris van de Koning

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

