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Geachte leden van de Raad, 
 
 
Met vaccinaties, sneltesten, en mogelijke versoepelingen gaat Nederland de komende tijd langzaam 
en behoedzaam van het slot. Om de versoepelingen door te kunnen voeren is wel een dalend aantal 
coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen nodig. Daarvoor is handhaving van richtlijnen nodig, 
maar ook regie en begeleiding bij wat wel (weer) kan. De afgelopen maand is daar veel op ingezet in 
onze gemeente. In deze rapportage neem ik u mee langs de meest in het oog springende zaken. 
Daarbij speelt op de achtergrond dat de vaccinatie van inwoners dus is gestart, maar dat tegelijkertijd 
de verwachte ‘derde golf’ van met het virus besmette mensen in ons land zich heeft aangediend. Dat 
heeft ertoe geleid dat op 13 april jongstleden, het demissionair kabinet heeft aangekondigd dat de 
strenge maatregelen om de covid-19 pandemie te bestrijden, in stand worden gehouden tot in ieder 
geval 28 april. Demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge hebben wel 
perspectief gegeven door een openingsplan te presenteren (zie bijlage 1a). Deze ‘routekaart’ geeft 
zicht op de stappen die het demissionair kabinet van plan is te zetten tot er sprake is van een volledig 
‘vrijgegeven’ samenleving. Met dit openingsplan kunnen wij als gemeente anticiperen op wat komen 
gaat. Doel is daarbij om de negatieve sociaal-maatschappelijke en economische effecten van de 
corona-maatregelen, waarover ik in mijn vorige rapportage mijn zorgen uitte, zo beperkt als mogelijk te 
houden voor al onze inwoners en ondernemers.  
 
 
 
Middels deze raadsbrief wil ik u informeren over besluiten die ik heb genomen in het kader van de 
coronacrisis en activiteiten binnen onze gemeente die daaruit voortvloeiden. De informatie die u in 
deze brief aantreft heeft betrekking op de periode van 21 maart 2021 tot en met 20 april 2021.  
 
 
In de raadsbrief covid-19 zal ik de volgende 3 hoofdthema’s nader toelichten: 

1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen periode 
2. Ontheffingen, aanwijzingen en handhaving 
3. Vooruitblik op covid-19 gerelateerde projecten 

 
 
 
Wellicht ten overvloede wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat meer actuele en gedetailleerde 
informatie via de wekelijkse raadsmail covid-19 uw kant op zullen komen. 
 
Indien u naar aanleiding van deze rapportage vragen heeft dan kunt u deze, naast de gebruikelijke 
wegen, ook mailen naar corona@hltsamen.nl. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.  
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1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen 

periode 
 
Lockdown: 
Zoals in de persconferentie van 13 april meegedeeld zal de lockdown worden voortgezet tot in ieder 
geval 28 april. Vanwege het aantal besmettingen heeft het demissionair kabinet ervoor gekozen de 
huidige maatregelen niet te versoepelen. Een tegenvaller voor inwoners en ondernemers. 
In het Regionaal Beleids Team (RBT) heb ik samen met mijn collega burgemeesters uit de regio 
aandacht gevraagd voor de doorstroomlocaties die nu nog in fase twee zitten. Gelukkig geeft het 
openingsplan zicht op versoepelingen in de nabije toekomst als de ‘cijfers’ het toelaten. De 
burgemeesters hebben via het Veiligheidsberaad op een dergelijk plan aangedrongen.  
 
In bijlage 1 is het tijdspad opgenomen met verwijzingen naar de maatregelen die vanaf 12 maart 2020 
tot nu toe door het kabinet zijn ingezet om de pandemie in te dammen. Deze bijlage zal ik bij iedere 
rapportage aanvullen met de recente data van persconferenties en maatregelen. In de afzonderlijke 
bijlage 1A vindt u het openingsplan in één overzicht. 
 
Besmettingen binnen de gemeente: 
In bijlage 2 treft u. zoals gebruikelijk, actuele cijfers rondom de besmettingen binnen onze gemeente 
en die van Hollands Midden. Deze cijfers zijn ook altijd terug te vinden op: 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.    
 
Vaccinaties: 
Het vaccineren van mensen vanaf geboortejaar 1961 en jonger met AstraZeneca is stopgezet.  
De huisartsen, die momenteel inwoners uit de geboortejaren 1956, 1957 en 1958 met AstraZeneca 

vaccineren, gaan daar wel mee door. De huisartsen uit Hillegom maken daarbij gebruik van de GGD-

priklocatie. De priklocatie in Noordwijkerhout is op 12 april geopend. 

Uitkomsten gedragsonderzoek vaccinatiebereidheid 
Uit het gedragsonderzoek blijkt dat de vaccinatiebereidheid opnieuw is gestegen. Op dit moment zegt 
88% van de ondervraagden een vaccin te willen.  
Onder de deelnemers van 70 jaar en ouder ligt dit percentage nog hoger. Daarvan zegt ruim 95% een 
vaccin te willen. Zij zijn ook het minst bang voor bijwerkingen of lange termijneffecten na vaccinatie. Bij 
deelnemers tussen de 55-69 jaar is de vaccinatiebereidheid 90%. Van de 40-54-jarigen zegt 85% een 
vaccin te willen. In de leeftijdscategorie 25-39 jaar geeft 80% aan positief tegenover vaccineren te 
staan.  De GGD onderzocht ook de zorgen over bijwerkingen per vaccin. Bij het AstraZeneca-vaccin 
zegt 33% van alle ondervraagden bang te zijn voor bijwerkingen. Voor het Moderna-vaccin is dat 18%. 
Bij het Pfizer-vaccin is 16% van de ondervraagden bang voor bijwerkingen. De angst voor 
bijwerkingen is het grootst onder personen tot 54 jaar. Mensen die ouder zijn dan 54 jaar zijn minder 
bang voor bijwerkingen. 

 
Commissaris van de Koning brengt een bezoek aan de RDOG Hollands Midden: 
Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bracht vrijdag 9 april een bezoek aan de 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, waar de GGD  deel van 

uitmaakt. “Ik heb veel bewondering en waardering voor de mensen die nu al ruim een jaar in de 

frontlinie aan het werk zijn in het belang van onze gezondheid.” De RDOG en de GGD hebben veel 

extra krachten moeten aantrekken om al het werk snel en zorgvuldig gedaan te krijgen. “De afgelopen 

maanden zijn deze gegroeid van 1000 naar 1700 medewerkers. Een enorme verandering die veel 

flexibiliteit vraagt.” Het bezoek eindigde met een rondleiding over de vaccinatielocatie aan de Haagse 

Schouwweg in Leiden. 

(Snel)teststraten: 
GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de 
mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo 
verspreiding van het virus te voorkomen. Eerder opende de GGD Hollands Midden al sneltestlocaties 
op scholen in de gemeenten Waddinxveen, Noordwijk, Leiden en Gouda. Deze sneltest 
mogelijkheden blijkt in een behoefte te voorzien. In de eerste week van april zijn er vier nieuwe 
locaties bijgekomen: Leiderdorp (BSO Het Koetshuis), Krimpenerwaard (OBS Kiezel en Klei in 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feengezonderhollandsmidden.nl%2Fdashboard%2Fdashboardthemas%2Fcorona&data=04|01|j.vanrixtel%40hltsamen.nl|7a642d5d27864b074c3408d8fbfb9d0f|3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9|0|1|637536405693600289|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=zZ%2B6wOfZ9m9rRF%2FHnWHhc77K5OV7xe98sSom%2FGaGncI%3D&reserved=0
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Bergambacht), Bodegraven-Reeuwijk (IKC Schatrijk in Bodegraven) en Teylingen (Kindcentrum 
Sterrenwerk).  
Op deze locaties kunnen alle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang 
die werken in de betreffende gemeente zich laten testen. Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen 
bericht van de GGD Hollands Midden als hun medewerkers hiervan gebruik kunnen maken. 
 
Winkelgebieden 

De afgelopen maand lijkt er een zekere gewenning te zijn ontstaan met het winkelen op afspraak en 
met het ‘click & collect’ principe. In grote lijnen worden de richtlijnen goed opgevolgd. We zien 
meerdere creatieve manieren waarop met de regels wordt om gegaan, maar waar grenzen vervagen, 
wordt coachend gehandhaafd.  
Als gemeente blijven we inzetten en aandacht vragen voor ‘koop lokaal’ om onze ondernemers te 
steunen. 
Tijdens de paasdagen hebben we besloten om soepeler omgegaan met de winkelsluitingstijden en 
ook voor komende feestdagen kijken we wat er mogelijk is. Natuurlijk voor zover de winkeltijdenwet en 
de lokale winkelverordening daarvoor de ruimte bieden.  
 
Ondersteuning ondernemers 
Er is intensief contact met de ondernemers om hen te begeleiden en te wijzen op de verschillende 
ondersteuningsvormen van de overheid. Waar mogelijk proberen we ook eigen initiatieven van 
ondernemers te ondersteunen bijvoorbeeld om elkaar bij te staan. Er komen meer signalen van o.a. 
ook psychische nood bij ondernemers. Wij ondersteunen van harte het ondernemersloket dat is 
ondergebracht bij de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek voert voor de doelgroep ondernemers de 
Tozo, het Bbz en de Wgs uit namens de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De 
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) valt onder de Participatiewet en wordt ook door 
de ISD uitgevoerd. 
Door de coronacrisis zijn er talrijke hulpvragen van ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van 

financiële ondersteuning, investering in de onderneming, omscholingsmogelijkheden tot en met het 

eventueel stoppen met de onderneming. Op al deze terreinen kan het ondernemersloket 

ondersteuning verlenen of initiëren. 

 

Horeca 

Ook dit jaar biedt de gemeente de gelegenheid om daar waar mogelijk terrassen te verruimen. Op die 
manier kan enerzijds de anderhalve meter afstand worden gegarandeerd en anderzijds kunnen de 
ondernemers extra omzet genereren. De verordening hiervoor is de afgelopen maand in de raad 
vastgesteld. Het college zal nog met een voorstel komen over hoe om te gaan met verschuldigde 
leges. Het voelt niet juist om in een tijd dat de financiële situatie van de ondernemers zo onder druk 
staat, voor deze extra dienst (verruimde terrassen) kosten in rekening te brengen. 
De ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet openen van de terrassen volgen we op de voet. 
Sinds de persconferentie van 13 april jl. weten we dat de terrassen sowieso niet opengaan vóór 28 
april.  
 

Bollenvelden 

De voorbereidingen voor het ‘bloei’-seizoen hebben geleid tot een gebalanceerd pakket aan 
maatregelen. Deze maatregelen houden het midden tussen het voorkomen van een situatie dat door 
de bezoekersdrukte de elementaire COVID-maatregelen niet gehandhaafd kunnen worden en de 
mogelijkheid dat mensen kunnen genieten van het bezoeken van de bollenstreek. Daarom spreken 
we in dit verband van toegangsdosering. Mede door het ‘mindere’ weer aan het begin van de bloeitijd 
is er nog geen behoefte geweest om de toegang op grotere schaal te gaan doseren.  
Er is veel tijd geïnvesteerd om met individuele ondernemers te overleggen over hun ideeën om ‘open’ 
te gaan voor publiek. De grens hiervan ligt steeds bij de mate waarin activiteiten worden ondernomen 
die eraan bijdragen dat het bezoek als een evenement moet worden gezien (bv. kaartverkoop). 
Evenementen zijn immers nog steeds niet toegestaan. Daarnaast zijn er enkele hardere criteria, die 
een blokkade opwerpen voor het openen van locaties. Als voorbeeld kan hier genoemd worden het 
hebben van horeca of terrasfaciliteit. Een afhaalpunt (‘coffee-to-go’) mag wel. 
 
In de aanloop naar de bollenveld-periode is met de Greenport en de KAVB, contact gezocht. Daaruit 
is voortgekomen dat er nu wekelijks overleg wordt gevoerd over de te nemen maatregelen. Ook wordt 
hierin de te volgen communicatielijn afgestemd. Zo is, in samenspraak met deze partijen, een brief 
gestuurd aan de inwoners en ondernemers die wonen en werken rond de bollenvelden. In deze brief 
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maken we duidelijk hoe de werkwijze van de gemeente is om de streek zo veel mogelijk open te 
houden en al onze inwoners van de bollenvelden te laten genieten en tegelijkertijd de ondernemers de 
gelegenheid te geven handel te drijven.  
 
Wekelijks wordt de extra inzet van de BOA’s en ATC en de uitvoering van de getroffen maatregelen 
geëvalueerd.  
 
Jeugd 
 
Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg werkt vanuit het CJG en op de scholen voor primair onderwijs (PO) en 
voortgezet onderwijs (VO). Tijdens de coronapandemie is de zorg vanaf het begin zoveel mogelijk 
voortgezet, daarvoor zijn alle CJG’s aangepast aan de Covid-richtlijnen. Op die manier konden de 
noodzakelijke screenings en vaccinaties doorgaan. Andere contactmomenten, waarbij fysiek 
onderzoek niet nodig is, vinden vooral plaats via beeldbellen of telefonisch consult. De 
jeugdgezondheidszorg houdt extra contact met gezinnen die dat nodig hebben: door hen net even wat 
vaker te bellen om te vragen hoe het gaat. Verder heeft de jeugdgezondheidszorg steeds contact 
gehouden met de scholen, daardoor zijn alle kinderen in beeld gebleven en is er zorg en 
ondersteuning voor ouders en kinderen die dat nodig hebben. De jeugdverpleegkundige is, zodra dat 
kon, weer gestart met de fysieke consulten op school.  
 
De GGD heeft speciale ‘coronalessen’ ontwikkeld, in eerste instantie voor het VO. Deze lessen van 
een half uur worden gegeven door de eigen jeugdverpleegkundige. Scholen kunnen deze lessen op 
aanvraag inzetten. Tijdens de lessen wordt met de leerlingen gesproken over de impact van corona 
en het mentaal welbevinden van de leerlingen. Uitkomsten tot nu toe zijn dat veel kinderen wel 
kampen met sombere gedachten, het leven saai vinden, maar dat zij direct ook veerkracht tonen. Het 
lijkt erop dat de impact groter is naarmate de kinderen ouder worden. Het gaat bijvoorbeeld over het 
algemeen beter met de brugklasleerlingen dan leerlingen uit de tweede klas. De lessen zetten vooral 
in op normaliseren en versterken van veerkracht in plaats van problematiseren: de gevoelens worden 
benoemd en erkent, maar de kinderen leren vooral omgaan met de omstandigheden. Kinderen die dat 
willen, kunnen verder in gesprek met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is (en de les 
geeft). 
 
Jeugd en Sport  
Sinds de kerstvakantie organiseren de buursportcoaches in samenwerking met andere lokale 
partners, zoals het jongerenwerk, activiteiten voor jongeren. Voor de kerstvakantie is een 
activiteitenkalender gemaakt met vrijwel dagelijks een activiteit. Soms ging het om een digitale 
activiteit van een partner, zoals bijv. de politie. Andere dagen was er een fysieke sportactiviteit 
beschikbaar voor de jeugd tot 18 jaar.  
Door het succes van de kalender, is in de periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie 
gestart met “uitraasmomenten”. Dit zijn activiteiten van de buurtsportcoaches om na het (digitaal) 
onderwijs fysiek te sporten in kleine groepjes. Deze activiteiten zijn in afstemming met de scholen.  
Voor de voorjaarsvakantie is weer een activiteitenkalender gemaakt, vergelijkbaar met de kalender 
van de kerstvakantie. De focus van de kalender in de voorjaarsvakantie lag meer op de activiteiten 
van het jongerenwerk.  
Momenteel zitten we in de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie. In onze gemeente 
is er nog wekelijks een sportactiviteit in samenwerking van het jongerenwerk en de buursportcoaches.  
 
Zoals bekend heeft het Rijk extra geld aan de gemeenten gegeven om negatieve effecten van de 
corona maatregelen tegen te gaan. Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige bijdrage van      
€ 20.000,- voor het jaar 2021. 
 
Onze gemeente wordt gevraagd deze conform de landelijke richtlijnen in te zetten op de drie 
actielijnen ten aanzien van sport en bewegen. Het gaat dan om: 

1. Intensivering initiatieven die bijdragen aan welzijn jeugd;  
2. Intensivering initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ 

groepen;  
3. Intensivering initiatieven die een gezonde leefstijl ondersteunen en bevorderen. 
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Deze extra gelden worden via de lokale Sportakkoorden ingezet en zullen in de loop van dit jaar hun 
bestemming krijgen. 
 
Ondertussen zijn er positieve ervaringen te melden van binnensporten die buiten worden beoefend, 
waardoor met name onze jeugd toch hun favoriete sport kunnen beoefenen. Dit laat de veerkracht van 
de sportclubs zien. 
De buurtsportcoach heeft “bemiddeld” zodat het voor binnensporten mogelijk is geworden om training 
te geven op buitenlocaties. 
De volgende binnensporten geven nu training op buitenlocaties: 

- Jahn bij SDO 
- Ukemi judo bij SDO 
- Hillegom'85 basketbal bij het Nexus pleintje 
- De Tulp boogschieten bij jeu de Boules 
- Badminton club Hillegom bij de Vosse 
- sv Hillegom handbal trainen buiten indien mogelijk 
- Progym op eigen terrein 
- Aartssport op eigen terrein 
- Personal lifestyle gym op eigen terrein 
- Fit4lady bij sv Hillegom 

 
Jongerenwerk  
Het jongerenwerk heeft zich in het begin van de coronaperiode in eerste instantie gefocust op het 
fysiek aanwezig zijn op straat en daarnaast is het online jongerenwerk opgepakt. Inmiddels hebben de 
teams een manier gevonden om te werken in deze bijzondere tijd.   
 
Op straat is de focus nog meer komen te liggen op de samenwerking met veiligheidspartners zoals de 
politie. Het jongerenwerk gaat met de jeugd in gesprek wanneer er sprake is van overlast of signalen 
van het niet houden aan de maatregelen. De jongerenwerkers zijn sinds enkele weken tot de 
avondklok aanwezig op straat. De eerste resultaten geven aan dat dit goed werkt.  
 
Tijdens de ramadan is in de gemeente Hillegom weer de gelegenheid voor jongeren om te voetballen 
rond etenstijd. Afhankelijk van de maatregelen zal dit een aantal keer per week plaatsvinden.   
 
Lokale toegang  
In de drie HLT-gemeenten is een vergelijkbaar beeld te zien tijdens de tweede lockdown-periode als 
het gaat om hoe gezinnen omgaan met de coronamaatregelen. In de eerste lockdown in 2020 was er 
sprake van een dubbel effect: in een deel van de gezinnen bracht de lockdown en de sluiting van de 
scholen de nodige onrust en druk in het gezin met zich mee, maar in een ander deel van de gezinnen 
gaf dit juist ook rust. In de afgelopen maanden is dit beeld anders en signaleren de Jeugd- en 
Gezinsteams dat gezinnen het deze periode zwaarder hebben: de ‘rek’ is eruit.  
 
Onderwijs 
Bij de meeste scholen loopt alles goed en zijn er weinig besmettingen. Indien er op een school toch 
een clusterbesmetting plaatsvindt worden klassen naar huis gestuurd. Deze klassen krijgen dan 
digitaal les.  

Met leerplicht is de afspraak gemaakt om leerlingen die niet aanwezig (kunnen) zijn vooral te 
steunen en de handhaving wat op de achtergrond te schuiven. Leerplicht legt in voorkomende 
gevallen dus contact met bijvoorbeeld JGT/CJG/JGZ en kijkt vooral wat nodig is om de leerling de 
lessen te laten volgen. 
 
Scholen kunnen een beroep doen op extra middelen via het Nationaal Plan Onderwijs, maar de 

voorwaarden hiervoor zijn nog niet bekend. Doel van het plan is om leervertraging, sociaal-

emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen in het lopende en de komende 2 
schooljaren met tijdelijke middelen aan te kunnen pakken. Het ministerie zal hiervoor een menu 
presenteren met mogelijke interventies en bestedingsdoelen. 

 
Netwerkstrategie 

De netwerkstrategie heeft als doel om via ketenpartners door te dringen in de haarvaten van de 

samenleving. We kunnen lokaal het verschil maken door er te zijn voor onze (doel)groepen.  
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Afgelopen maand is er veel contact geweest met verschillende ondernemers binnen Hillegom naar 

aanleiding van de eerdere oproep aan hen om het gesprek aan te gaan met het college, maar ook 

over de vastgestelde terrassenverordening en de ontwikkelingen rondom ondernemers voor de 

toeristische sector, horeca en Retail.  

De actie Kooplokaal wordt ondersteund en periodiek vindt overleg plaats met het onderwijs om in 

contact te blijven en te ondersteunen waar mogelijk. 

In de campagne ‘Aandacht voor elkaar’ op sociale media, de website en in de gemeenteberichten, 

gaan we door met het delen van positieve initiatieven om te benadrukken dat er in coronatijd nog 

steeds mooie, spontane initiatieven door inwoners en ondernemers door en voor elkaar 

plaatsvinden.   

 

2. Ontheffingen, aanwijzingen en ingezette handhaving  
Met het verlengen van de lockdown en daarbij behorende maatregelen is er de afgelopen periode tot 

het opstellen van deze raadsbrief geen aanleiding en mogelijkheid geweest om ontheffingen te 

verlenen of plaatsen aan te wijzen.  

Alhoewel er de afgelopen periode een beperkt aantal versoepelingen zijn ingevoerd, zorgt de 
huidige stand van de epidemie ervoor dat verregaande versoepelingen nog niet aan de orde zijn. 

Dit heeft tot gevolg dat er nog geen aanleiding en mogelijkheden bestaan om ontheffingen te 
verlenen of plaatsen aan te wijzen.  
 
Het toezicht op de naleving van de regels richt zich op meerdere aandachtsgebieden, dit zijn onder 
andere de openbare ruimte, de winkels, supermarkten, de contactberoepen en de sport- en 
recreatiegebieden. In de openbare ruimte zijn de bollenvelden daar de afgelopen periode bij 

gekomen, de velden staan in bloei en deze worden dan ook drukbezocht. Samen met onze partners 
wordt er getracht de stroom van bezoekers zo veel als mogelijk te spreiden en er zo samen voor te 
zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan.  
 
Los van bovenstaande is er de afgelopen periode flink ingezet op toezicht op het tegengaan van 
groepsvorming en controles op de naleving van de avondklok. De controles op de avondklok 
worden samen met de partners uitgevoerd. Algemeen beeld uit deze controles is dat de naleving 

van de avondklok goed verloopt, slechts incidenteel wordt er tot het waarschuwen c.q. verbaliseren 
overgegaan.  

 

In onderstaand overzicht worden de coronaboetes en -waarschuwingen weergegeven die van maart 

2020 t/m maart 2021 in Hillegom zijn uitgeschreven door de politie (peildatum 1 april). 

Hillegom Noodverordening  23 

Veilige afstand  3 

Avondklok  36 

    
Bron: Politie Nederland.  
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3. Vooruitblik covid-19 gerelateerde projecten 

Evenementen 

Inmiddels is besloten om organisatoren van evenementen de mogelijkheid te bieden om alvast een 

evenementenvergunning aan te vragen. De aanvraag wordt dan formeel opgeschort maar ‘achter de 

schermen’ in behandeling genomen. Adviezen bij hulpdiensten worden dus al wel opgevraagd. Deze 

kunnen nog niet gegeven worden omdat nog niet duidelijk is hoe de situatie is op het moment van het 

geplande evenement. Op het moment dat evenementen weer mogelijk zijn, kan er echter snel 

geschakeld worden. Er kunnen dan snel definitieve adviezen gegeven worden en daardoor kunnen de 

eventuele vergunningen worden verleend. 

Als burgemeester overleg ik wekelijks met mijn collega burgemeesters van Teylingen en Lisse over 

o.a. evenementen en inzet van toezicht en handhaving. Bovendien wonen alle burgemeesters uit de 

regio een keer per twee weken het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio Hollands 

Midden bij waarin onder andere ook deze onderwerpen op de agenda staan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arie van Erk,  

Burgemeester Hillegom 

  



Gemeente Hillegom 

Bijlage 1 (zie ook de afzonderlijke bijlage Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk) 
 

Data 

aankondigingen 

nieuwe) 

maatregelen 

 

Link naar: webpagina 

12 maart 2020 
Rijksoverheid stelt 

maatregelen in om de 
verspreiding van het 
coronavirus tegen te 
gaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-
in-nederland 

 

15 maart 
2020 aanvullende 

maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-
onder-controle-te-krijgen 

 

23 maart 
2020 aangescherpte 

maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-
onder-controle-te-krijgen 
 

31 maart 2020 alle 
maatregelen verlengd 
tot en met 28 april 
2020 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-
verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april 
 

21 april 2020 
maatregelen worden 
verlengd, wel 
voorzichtig meer 
ruimte voor kinderen 

en jongeren 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-
corona-verlengd 

 

6 mei 2020: vanaf 

maandag 11 mei stap 
voor stap iets meer 
ruimte 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-
houd-15-meter-afstand 

 

19 mei 2020 
vervolgstappen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-
taal 
 

24 juni 2020 verdere 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-
eenvoudige-taal 
 

6 augustus 2020 
besmettingen lopen op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal 
 

18 augustus 2020 

aangescherpte 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-coronavirus-18-augustus-in-eenvoudige-taal 
 

1 september 2020 
terugblik, stand van 
zaken en vooruitblik 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-
corona 

 

25 september 2020 
extra maatregelen per 
27 september 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/25/meer-
regio%E2%80%99s-met-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen 
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Gemeente Hillegom 

 

28 september 2020 

aangekondigd 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-
het-virus-terug-te-dringen 

 

13 oktober 2020 meer 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-
lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen 

 

3 november 2020 
verzwaring 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-
verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown 

 

17 november 2020 
gedeeltelijke lockdown 
voortgezet. Wel 

enkele versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-
lockdown-gaat-verder 
 

14 december 2020: 
lockdown per 15 

december 2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/12/14/tv-
toespraak-van-minister-president-mark-rutte 

 

12 januari 2021 
verlenging lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-
en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown 

 

20 januari 2020 extra 
maatregelen ivm 
nieuwe varianten 

covid-19 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-
nieuwe-virusvarianten 

 

2 februari 2020 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-rondom-
coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet 
 

23 februari 2021 
enkele versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-
lucht-tijdens-de-lockdown 

 

8 maart 2021 vervolg 

lockdown 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-
lockdown-nog-niet-verantwoord 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/aangekondigde-maatregelen 

 

23 maart 2021 

vervolg lockdown 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/maatregelen-tegen-
corona-blijven-gelden 

 

13 april 2021 vervolg 
lockdown en 
openingsplan 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-13-april-in-eenvoudige-taal 
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Gemeente Hillegom 

Bijlage 2 Aantal nieuwe besmettingen met corona per week 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona 

 

 

 

 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona


alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

11 mei 
 
Doorstroom-
locaties buiten 
open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan 

26 mei 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 4 
personen 

 
Doorstroom -
locaties 
binnen open 

 
Horeca voor 
uit eten open  

 
Culturele 
instellingen 
open

16 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 6 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
6 personen 

 
Overige 
horeca open  

 
Evenementen 
toegestaan

Sporten 
buiten 

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Overige horeca  

 
Evenementen  

 
Culturele 
instellingen  

 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen 
toegestaan 

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,  
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen
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