advertentie

ZÓ WERKT HET PLAN
WAARMEE NEDERLAND
OPEN KAN
Sinds de start van onze campagne praat Den Haag over herstelplannen. Dat
is mooi. Maar daar kunnen we niet mee wachten tot na de formatie. Elke dag
dat de lockdown voortduurt neemt de schade toe. Nederland kan en moet
nú open. We nodigen iedereen uit om ons plan te lezen en met ons en elkaar
in gesprek te gaan over hoe Nederland nú open kan.
Het plan van Herstel-NL gaat uit van risico-gestuurd beleid, dat leidt
tot minder economische en maatschappelijke schade, terwijl de
gezondheidsschade beter dan nu wordt beperkt.
In het plan van Herstel-NL is voor iédereen ruimte om een vol leven te leiden
in een samenleving waarin alle levens belangrijk zijn. Kwetsbaar en minder
kwetsbaar, jong en oud, student en onderwijzer, ondernemer en werknemer.
Het plan begint met respect voor elkaar.
Wij vinden dat burgers vrij zijn om zelf hun
keuzes en afwegingen te maken, op basis
van hun eigen voorkeuren en inschattingen.
Mensen moeten elkaar daarbij maximaal
in hun waarde laten. En dat kan omdat in
het plan de mogelijkheid daartoe wordt
gefaciliteerd.
We vertrouwen erop dat mensen en
organisaties zelf beter kunnen bepalen hoe
ze de veiligheid willen optimaliseren in hun
eigen specifieke situatie.
Er moet een einde komen aan dwang en
drang en onze grondwettelijk vastgelegde
vrijheden en grondrechten moeten worden
beschermd en gerespecteerd.
Het plan is gebaseerd op wetenschappelijke
studies, waarvan de uitkomsten laten
zien dat ze beter werken dan het huidige
lockdown-beleid.
Het plan van Herstel-NL zorgt dat
kwetsbaren, en iedereen die voorzichtig
wil zijn, veel beter wordt beschermd en
gefaciliteerd dan nu. Niet door mensen op
te sluiten, maar juist door ze zelf te laten
kiezen hoe ze hun leven willen inrichten en
ze meer mogelijkheden geven om mee te
doen aan de samenleving.
Zodra we dat doen, en dat kan in een
paar weken geregeld zijn, ontstaat er voor
iedereen meer ruimte. Die aanpak, risicogestuurd met gerichte bescherming, bestaat
uit drie stappen:

1. We richten veilige tijden en
plaatsen in, zodat iedereen weer
mee kan doen.

Zoals het supermarktuurtje voor ouderen,
maar dan veel breder. Niet meer van 08:00
tot 09:00, maar bijvoorbeeld van 08:00
tot 13:00. Niet alleen in supermarkten,
maar in alle winkels. En ook in bioscopen,
musea, theaters, concertzalen, horecaen sportfaciliteiten. Slim en branchespecifiek. In winkels zijn er veilige tijden,
in bioscopen veilige dagen. In de grotere
horeca veilige plaatsen in de zaak. Binnen
de veilige tijden en veilige plaatsen worden
strenge maatregelen toegepast. Denk
aan medische mondmaskers, afstand
houden, niet te veel mensen binnen,
toegangscontrole, toezicht enzovoort.
Omdat er strenge veiligheidsmaatregels
gelden, kan iedereen naar binnen. Iedereen
is vrij om te komen en mee te doen, zolang
ze zich op de veilige plaatsen en tijden
aan de maatregelen houden. Sowieso is
iedereen altijd vrij om te gaan en staan
waar ze maar willen. De vrijheid om zelf te
kiezen staat voorop in ons plan.

2. Er moet een bijzondere
ziektewet komen. En betere
quarantainevoorzieningen en
veilig vervoer voor mensen die dat
zelf willen.

Met een bijzondere ziektewet kunnen
mensen die zelf kwetsbaar zijn of
samenleven met een kwetsbare, maar niet
thuis kunnen werken en wiens werkplek niet
veilig genoeg is, zich ziek melden, zonder
dat het financiële consequenties heeft voor
hen of hun werkgever. Met hotel- en taxi
vouchers, stellen we kwetsbaren die dat

Een breed collectief van artsen, economen, ondernemers,
wetenschappers, psychiaters en hoogleraren heeft
Herstel-NL opgericht en een plan gemaakt, gebaseerd
op de reële gevaren van het virus

willen in staat om zichzelf en anderen beter
te beschermen, als ze dat nodig hebben.
Bijvoorbeeld als iemand uit het gezin
positief test, kunnen zij of juist de andere
leden van het gezin, tijdelijk naar een hotel.
Uiteraard op basis van eigen wens en
vrijwilligheid.

3. Nederland moet zo snel
mogelijk weer open.

Herstel-NL wil een einde aan de avondklok
en de lockdown. We willen winkels, horeca,
onderwijs, sport, cultuur weer open. We
willen geen testmaatschappij; testen alleen
op vrijwillige basis. Mensen moeten gewoon
weer aan het werk kunnen. En op hun eigen
manier een vol leven leiden.
Dit plan biedt een flexibele en tijdelijke
oplossing waarin iedereen het leven weer
kan oppakken. De veilige plaatsen en tijden
zullen hopelijk geleidelijk kleiner kunnen
worden, zodra het virus een minder grote
rol speelt in ons dagelijks leven. De exacte
invulling van het plan laten we graag over
aan sectoren, organisaties en de burgers
zelf. De nabije toekomst kunnen we samen
zo leefbaar mogelijk maken, en met elkaar
bepalen in een continue respectvolle
dialoog. Dat leidt immers altijd tot betere
resultaten.
Ieder op zijn eigen manier komen we weer
samen in het plan waarmee Nederland
open kan.

Meer informatie,
wetenschappelijke onderbouwing
en antwoorden op vragen staan op
Herstel.nl

DEZE CAMPAGNE
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