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Inhoud mededeling 

 

Geachte leden van de Raad, 

 
Met de start van het vaccinatieprogramma is ook in Nederland een nieuwe fase 
aangebroken in de bestrijding van het coronavirus. Tegelijk is er een nieuwe zorg ontstaan 
over de impact van de mutanten van het coronavirus en wordt de zorg over de sociaal-
maatschappelijke en economische effecten van de corona-maatregelen steeds groter. Als 
burgemeester heb ik net als veel van mijn collegae, mijn zorg hierover geuit via de 
veiligheidsregio richting het veiligheidsberaad. Momenteel wordt immers het coronabeleid 
met name bepaald op Rijksniveau. De verwachting is dat pas als de besmettingscijfers 
verder omlaaggaan en versoepelingen mogelijk zijn, er meer ruimte zal ontstaan voor 
gemeenten om lokaal ‘beargumenteerd’ af te wijken. Ondertussen is de Tijdelijke Wet 
Maatregelen eerst nog formeel verlengd tot 1 juni 2021. 
 
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 23 februari tot en 
met 20 maart 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 en de raads-WhatsApp groep 
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: 
Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen 
is nog te hoog. Bovendien wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf die 
zich in maart/april zou kunnen aandienen. Daarom heeft het kabinet alle maatregelen 
vooralsnog verlengd tot en met 30 maart. 
Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt 
het kabinet vooruit. Alleen als de cijfers het toe laten is er ruimte voor versoepeling van de 
maatregelen onder strikte voorwaarden. Als gemeente bereiden we ons hierop voor. 
 
Gedurende het afgelopen jaar hebben persconferenties van het kabinet met de 
aankondiging van nieuwe of aangepaste maatregelen voor het land zich in een gestaag 
tempo opgevolgd. Om overzicht te houden over de maatregelen die opeenvolgend zijn 
afgekondigd is in bijlage 1 een 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. Met dit overzicht krijgt u een correct beeld van data en bijbehorende wijzigingen in 
maatregelen. 
 
Besmettingen binnen de gemeente: 
In bijlage 2 treft u actuele cijfers rondom de besmettingen binnen onze gemeente en die van 
Hollands Midden. 
 
Vaccinatie: 
Vaccinatiecijfers 
In de tweede week van maart werden 10.061 vaccinaties gezet. De meeste vaccinaties 
vonden plaats in Leiden (5.345) gevolgd door Gouda (2.424) en Alphen aan den Rijn 
(2.292). In totaal zijn 46.777 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (5,7% 
van alle inwoners) en 15.533 voor de tweede keer (1,9%). De vaccinatielocatie in 
Noordwijkerhout (Conference Centre Leeuwenhorst) is volledig ingericht en gaat gebruikt 
worden als voldoende vaccins beschikbaar zijn. Omdat 18 maart besloten is het 
AstraZeneca weer vrij te geven, zal naar verwachting half april ook daar gestart kunnen 
worden. 
 
Vaccinatie met AstraZeneca gepauzeerd en weer opgestart 
Eerder was het bericht dat tot zondag 28 maart niet gevaccineerd kon worden met 
AstraZeneca. Landen waren met het vaccineren gestopt vanwege een mogelijke rol bij het 
optreden van trombose. De GGD Hollands Midden heeft daarom 1896 vaccinatieafspraken 
met AstraZeneca geannuleerd. Op 18 maart werd echter bekend dat naar oordeel van het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin veilig en effectief is.  De week van 22 
maart wordt daarom weer met het vaccin AstraZeneca opgestart.  
 
Sneltesten onderwijspersoneel 
Personeel van kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs kan getest worden met 
een sneltest. De GGD Hollands Midden biedt de sneltest aan op locaties in Waddinxveen, 
Leiden en Gouda. Afgelopen week zijn er 327 sneltesten afgenomen. Het streven is om voor 
eind maart ook sneltestlocaties, voor personeel van kinderopvang en onderwijs, in Lisse, 
Hillegom en Teylingen te openen.  
 
Kinderen en het coronavirus 
De teststraatmedewerkers van de GGD Hollands Midden hebben een training gevolgd voor 
het afnemen van een test bij kinderen. Ook ontvangt het kind een dapperheidsdiploma na de 
test. Op die manier probeert de GGD de test zo goed mogelijk te laten verlopen voor 
kinderen.  
 
 
 



 

 

Verkiezingen 
Met betrekking tot een geordend en veilig verloop rondom de verkiezingen hebben wij ons 
als gemeente gehouden aan de maatregelen die ons door het Rijk zijn opgelegd. Concreet 
betekende dat bijvoorbeeld de inzet van 4 leden op stembureau in plaats van 3 leden. Het 
zorgen voor eenrichtingsverkeer in de stembureaus, kuchschermen, mondkapjes, 
reinigingsmiddelen enzovoort. Daarnaast hebben we een gezondheidscheck gedaan bij 
zowel stemmers als leden van de stembureaus en werden stemhokjes regelmatig 
schoongemaakt. Met betrekking tot eventuele calamiteiten waren er concrete afspraken met 
de hulpdiensten. In de gemeente Hillegom zijn de verkiezingen zonder incidenten verlopen. 
 
Winkelgebieden 
De aanpassingen in de manier waarop winkels hun klanten mogen ontvangen, volgen elkaar 
snel op. Dit vergt van de winkeliers en ondernemers veel aanpassingsvermogen. De 
versoepelingen worden hier en daar kritisch ontvangen. Voor de een gaat het niet ver 
genoeg, voor de ander is elke stap een daalder waard. Waar ondernemers binnen de kaders 
van de COVID-maatregelen stappen nemen, worden telkens in goed overleg tussen 
handhaving, accounthouders en winkelier de grenzen bewaakt. Wel is te merken dat de 

bereidheid om nog langer de COVID-maatregelen te volgen minder wordt. Dit geldt 

overigens niet alleen in de winkelgebieden, maar wordt breder gevoeld binnen de regio en 
landelijk. Wij reageren daarop door nog meer te investeren in persoonlijk contact en 
overleg om de noodzaak van het volgen van de maatregelen te blijven benadrukken.  
 
Horeca 
De landelijke actie binnen de horeca om begin maart de terrassen te openen, heeft in 
HLTsamen nauwelijks navolging gekregen. De accountmanagers hebben hierover vooraf 
intensief contact gehad met de horecaondernemers. We blijven het gesprek voeren met de 
ondernemers. 
 
Keukenhof: 
Afgelopen weken is er verkend of en hoe het mogelijk zou kunnen zijn om Keukenhof 
(beperkt) te openen. Dit mag en kan onder de huidige maatregelen echter niet, nog afgezien 
van de verwachting dat ook een beperkte opening (internationaal) bezoekers zou aantrekken 
en ongewenste verkeersbewegingen op gang brengt (ook als het voor een beperkt 
gezelschap geopend zou zijn). En dat is zeer ongewenst, dan wel in strijd met de huidige 
coronamaatregelen, hoe spijtig dat ook is. Op verzoek van Keukenhof heeft de gemeente 
Lisse, in samenspraak met het kantoor van de landsadvocaat en de veiligheidsregio 
Hollands Midden, uiteengezet waarom daartoe besloten is. Op grond van (Covid-19 (Twm)) 
moeten publieke plaatsen, zoals Keukenhof, gesloten blijven, tenzij er een uitzondering is 
gemaakt (art. 4. a1 lid 1 Trm jo. art. 58h lid 1 Wpg). In de wet en de regeling is echter geen 
uitzondering gemaakt voor plaatsen als Keukenhof. Dit betekent dat het op dit moment niet 
is toegestaan om Keukenhof open te stellen voor publiek.  
Sport 
Vanaf 16 maart 2021 zijn er weer een paar kleine mogelijkheden bijgekomen voor sport en 
bewegen.  
Het betreft de volgende aanpassingen op de geldende regelingen: 
Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma 
kunnen halen. Hiervoor heeft de zwembadbranche het al bestaande protocol aangepast. 
Schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is. Natte gymlessen zijn niet 
toegestaan; 
In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor jongvolwassenen t/m 26 jaar, is het 
voor iedereen vanaf 27 jaar onder voorwaarden toegestaan om in georganiseerd verband op 
een buitensportaccommodatie, of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de 
gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 
anderhalve meter afstand te sporten. 
 
Voor de HLT-gemeenten betekent dit dat er in samenspraak met de Buurtsportcoaches en 
de exploitanten van de binnensport (creatief) gekeken wordt hoe we de 
binnensportverenigingen kunnen ondersteunen om hun activiteiten in de openbare 
buitenruimte te organiseren. Dit biedt ook weer meer mogelijkheden voor de commerciële 
sport- en beweegaanbieders.  



 

 

Daarnaast een mooi bericht vanuit Den Haag. Door de rijksoverheid is eenmalig tien miljoen 
euro extra uitgekeerd. Per gemeente betekent dat een verdubbeling van het bedrag dat was 
aangevraagd. De gedachte achter deze extra stimulans is dat lokale Sportakkoorden 
bijdragen aan een sterkere lokale infrastructuur voor sport en bewegen, die wij hard nodig 
hebben om aan een gezonde leefstijl te werken. Voor de HLT-gemeenten betekent dit een 
bedrag van € 20.000,- per gemeente. 
 
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. 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 over tegen welke problemen zij aanlopen en waar zij behoefte aan 
hebben. Hierop zijn gesprekken gevoerd met kledingwinkels, contactberoepen, een 
sportschool en de paintballclub. Daarnaast is er een brief aan de minister van EZK gestuurd 
namens de wethouders economie van de Duin en Bollenstreek om aandacht te vragen voor 
de effecten van corona op ondernemers voor de toeristische sector, horeca en Retail.  
Periodiek vindt ook overleg plaats met het onderwijs om in contact te blijven en te 
ondersteunen waar mogelijk. 
In de campagne ‘Aandacht voor elkaar’ worden positieve initiatieven gedeeld op sociale 
media, de website en in de gemeenteberichten om te benadrukken dat er in coronatijd nog 
steeds mooie, spontane initiatieven door inwoners en ondernemers door en voor elkaar 
plaatsvinden.   
Ook ik heb aan de hand van een filmpje alle inwoners nogmaals een hart onder de riem 
gestoken en in een afzonderlijk filmpje de vrijwilligers van het – wederom afgelaste- 
Bloemencorso toegesproken.  
 
Ambtelijke inzet HLTsamen 
Voor alle bovengenoemde activiteiten en die genoemd in hoofdstuk 2 en 3 wordt door de 
ambtelijke organisatie veel werk verzet. Dit leidt soms tot herprioritering van andere 
activiteiten, maar in veel gevallen ook tot meer werkdruk. De spankracht van de organisatie 
wordt danig op de proef gesteld. Het komt meer en meer voor dat het noodzakelijk is om 
extra capaciteit in te huren om èn het werk te verzetten dat gedaan moet worden en te 
waarborgen dat onze ambtenaren vit en vitaal aan het werk kunnen blijven. 

  



 

 

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 er nog niet voor dat verregaande versoepelingen 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.  
 
Met de – beperkte – versoepelingen van de afgelopen periode zijn er voor onze 
toezichthouders een aantal aandachtsgebieden bijgekomen. Sinds de (her)opening van de 
winkels en het toestaan van contactberoepen vinden er dagelijks bezoeken en controles 
bij deze ondernemers plaats. Uitgangspunt is en blijft dat er middels coaching 
handhavend wordt opgetreden, dit betekent in de praktijk dat de ondernemer in eerste 

instantie middels een goed gesprek op eventuele overtredingen wordt gewezen en 
gevraagd wordt om de overtreding te beëindigen. Mocht blijken dat hier geen gevolg aan 
wordt gegeven dan zal er alsnog tot handhaving worden overgegaan. De afgelopen 

periode is er bij een tweetal ondernemers meerdere malen overtreding van de wet- en 
regelgeving geconstateerd, gezien deze constateringen is er besloten om aan beide 
ondernemingen een last onder dwangsom op te leggen ten einde de overtredingen te 

beëindigen en nadien ook beëindigd te houden.  
 
Los van deze aandachtsgebieden blijft het toezicht op de naleving van de algemene regels 
van groot belang. Het toezicht hierop vindt dagelijks plaats en de afgelopen periode zijn 
er – in samenwerking met politie en andere partners – meerdere keren controles op de 
naleving van de avondklok gehouden. Het algemene beeld hierbij is dat de naleving van 
de avondklok in grote mate goed verloopt, en dat er slechts incidenteel tot waarschuwen 

c.q. verbaliseren dient te worden overgegaan.  
 

Zie ook de losse bijlage 3 (‘kopie van OMA covid-19 per gemeente’) voor het meest recente 
overzicht coronaboetes per gemeente en per veiligheidsregio. Bron: 1Vandaag. 
  



 

 

3. Vooruitblik covid-19 gerelateerde projecten 

Onderwijs 
Voor de zesde week op rij is het aantal testen aan kinderen tot en met 10 jaar toegenomen. 
Wij zien een toename sinds de basisscholen open zijn en het beleid voor kinderen gewijzigd 
is. Waar kinderen voorheen met klachten naar school mochten, moeten kinderen nu 
thuisblijven als zij klachten hebben. Zij blijven thuis tot zij 24 uur klachtenvrij zijn of totdat zij 
een negatieve testuitslag hebben ontvangen.  
 
Over het gebruik van (sport) accommodaties door scholen voor voortgezet onderwijs zijn wij 
bezig om afspraken te maken. Hierbij houden we rekening met ieders wens om de jeugd 
zoveel mogelijk te kunnen laten sporten en bewegen. 
Scholen hebben daarnaast locaties buiten hun gebouwen nodig om, bij het afnemen van 
examens, de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen en het onderwijsproces voor 
niet-examenkandidaten doorgang te laten vinden.  
Over de besteding van de aangekondigde extra Coronamiddelen die we in het onderwijs 
moeten inzetten om ontwikkelingsachterstanden in te lopen, gaan we in gesprek met de 
schoolbesturen en de scholen. Het primair en voortgezet onderwijs voeren gesprekken met 
elkaar over het ‘kansrijk doorverwijzen’ van groep 8 leerlingen naar de middelbare scholen, 
waartoe de Minister van Onderwijs heeft opgeroepen. Zij stemmen de doorverwijzing en de 
ontvangst binnen het VO met elkaar af. 
 
Horeca 
De gemeente is klaar om, zodra besloten wordt dat de terrassen weer open kunnen, de 
verschillende aanvragen voor verruimde terrassen versneld in behandeling te kunnen 
nemen. 
 
Bollenvelden 
Eind maart zullen de bollenvelden weer in bloei staan. Dit betekent vooral in de weekenden 
veel dagjesmensen die ons gebied komen bezoeken. Om dit in goede banen te leiden, heeft 
de gemeente zich voorbereid. Verwacht mag worden dat de verschillende wegen kunnen 
dichtslibben, maar ook dat de anderhalve meter maatregel niet meer kan worden 
gehandhaafd. In de weekenden zal daarom extra personeel van Stichting ATC (inzet van 
stewards, beheerders en verkeersregelaars om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen) 
en van de gemeente klaar staan om, als daartoe de noodzaak bestaat, toegangsdosering 
toe te passen op de verschillende punten in het bollenveldengebied. De kosten hiervoor 
zullen wij verantwoorden in de reguliere P&C-documenten en in een actualisering van de 
rapportage Corona gerelateerde kosten die u binnenkort van mij ontvangt. Met de provincie 
en omliggende gemeenten zijn verschillende scenario’s afgestemd. Ingeschat wordt dat het 
door de week minder druk zal zijn dan in het weekend. De gemeente is echter ook 
voorbereid op drukke zomerse dagen.  
 
Evenementen 
Wij blijven de landelijke lijn met betrekking tot evenementen volgen. Dat houdt in dat binnen 
twee maanden na het moment dat de TWM ophoudt te bestaan nog geen grote 
evenementen kunnen plaatsvinden. Kleinere evenementen zullen zo spoedig mogelijk na 
afloop van de wet wel weer mogelijk zijn. Deze landelijke lijn betekent ook dat we geen 
evenementen in behandeling nemen zolang de TWM geldt, maar voor overleg met 
organisatoren natuurlijk bereikbaar zijn. 

  



 

 

4. Tenslotte 

In de afgelopen periode waarover ik u in deze brief rapporteer lijken ‘hoop en vrees’ hand in 
hand te gaan. Hoop bij velen dat de start van het vaccineren de mogelijkheid biedt om stap 
voor stap een versoepeling van de huidige maatregelen te kunnen inzetten. Vrees voor een 
derde besmettingsgolf die het land weer terugbrengt bij de noodzaak om de huidige 
strengere maatregelen juist langer vol te houden. En zoals ik in de inleiding ook schreef gaat 
de covid-19 pandemie niet meer alleen om de fysieke gezondheid van onze maatschappij, 
maar ook om onze mentale en economische gezondheid. En ondanks de zorgen die ik heb 
voor bijvoorbeeld de kwetsbare inwoners in onze gemeente, de ondernemers die het water 
aan de lippen hebben staan en de jeugd die veel meer binnen (en achter een computer) 
heeft gezeten, ben ik ook trots op de veerkracht die ik terugzie in onze gemeente, de hulp 
die voortdurend aan elkaar wordt geboden en de creativiteit waarop binnen de beperkte 
mogelijkheden, nieuwe initiatieven ontstaan. 

 
Met vriendelijke groet, 
Arie van Erk, 
Burgemeester Hillegom 

  



 

 

Bijlage 1 (zie ook bijlage 1a voor overzicht van de webpagina’s) 
Overzicht maatregelen Rijksoverheid mbt covid-19 afgelopen jaar 

 

 Vanaf 12 maart 2020 heeft de Rijksoverheid maatregelen ingesteld om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. 

 Op 15 maart 2020 werden aanvullende maatregelen bekend gemaakt. 

 Vervolgens kwam het kabinet op 23 maart 2020 met aangescherpte maatregelen. 

 Het kabinet heeft op 31 maart 2020 besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden 
verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. 

 Op dinsdag 21 april is er een persconferentie geweest. Er is besloten dat de maatregelen 
worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 
Lees hier wat er is besloten. 

 Woensdag 6 mei is er extra persconferentie geweest. Hierin is aangegeven dat we vanaf 
maandag 11 mei elkaar in Nederland stap voor stap iets meer ruimte kunnen geven, en 
daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is 
dan wel belangrijker dan ooit. Lees hier welke versoepelingen staan gepland. 

 Dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de 
laatste ontwikkelingen en de stappen na 1 juni. 

 Woensdag 24 juni presenteerden premier Mark Rutte en minister De Jonge verdere 
versoepelingen van de maatregelen. 

 Donderdag 6 augustus zijn er aanvullende regels gepresenteerd. 

 Dinsdag 18 augustus is er nieuwe persconferentie geweest vanwege het toenemende aantal 
besmettingen. Er zijn regels aangescherpt. 

 Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben 1 september in een 
persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we 
nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat 
we doen om een tweede golf voor te blijven. 

 Op vrijdag 25 september zijn, in samenwerking met de 8 veiligheidsregio's, extra 
maatregelen getroffen die vanaf zondag 27 september ingaan. 

 Maandag 28 september zijn er aangescherpte maatregelen aangekondigd om verspreiding 
van het virus terug te dringen. 

 Dinsdag 13 oktober zijn strengere maatregelen gepresenteerd om ervoor te zorgen dat het 
aantal besmettingen daalt. 

 Dinsdag 3 november zijn er aanvullende maatregelen aangekondigd bovenop de gedeeltelijke 
lockdown. 

 Dinsdag 17 november is er weer een persconferentie gehouden. De boodschap is dat de 
gedeeltelijke lockdown wordt voortgezet. Wel kunnen onder meer musea, theaters, 
zwembaden en pretparken na een sluiting van 2 weken weer open en mogen we weer 
sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen 
en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Een overzicht van de maatregelen 
per 19 november leest u hier. 

 Maandag 14 december was er een toespraak van minister-president Mark Rutte en de 
lockdown per dinsdag 15 december. 

 In de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 is aangekondigd dat het kabinet de 
lockdown ten minste verlengd tot en met 9 februari 2021. 

 Op woensdag 20 januari 2021 is er een extra persconferentie gehouden. Er zijn aanvullende 
maatregelen nodig nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
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 Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari 2021 is verteld dat de lockdown wordt 
verlengd. Wel zijn er een aantal aanpassingen. 

 Dinsdag 23 februari zijn er enkele versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. 

 Maandag 8 maart is onder andere de avondklok verlengd tot 31 maart 04.30 en tegelijkertijd 

zijn er enkele versoepelingen aangekondigd vanaf 16 maart. Zie ook: Verdere verruiming 

lockdown nog niet verantwoord | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-lucht-tijdens-de-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord


 

 

Bijlage 2 Aantal nieuwe besmettingen met corona per week 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona 
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Bijlage 1a Maatregelen rijksoverheid van 12 maart 2020 tot 23 maart 2021 
 

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 
 

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 
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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 
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Noodverordening Mondkapje OV Tijdelijke Wet

's-Hertogenbosch 316 7 204

Boekel 1 0 22

Landerd 16 0 11

Sint-Michielsgestel 48 0 7

Sint Anthonis 0 0 2

Grave 33 6 3

Oss 131 0 81

Mill en Sint Hubert 35 0 4

Meierijstad 126 0 58

Bernheze 9 0 18

Uden 102 0 50

Boxmeer 25 1 18

Cuijk 67 1 30

Vught 9 0 15

Boxtel 40 0 12

Heusden 25 0 12

Total 983 15 547

Vlaardingen 70 33 31

Schiedam 257 94 116

Goeree-Overflakkee 12 124 12

Albrandswaard 37 19 20

Maassluis 16 18 11

Capelle aan den IJssel 238 5 97

Krimpen aan den IJssel 14 1 7

Nissewaard 54 14 51

Brielle 19 0 0

Rotterdam 1.755 1.554 1.250

Lansingerland 77 23 17

Hellevoetsluis 10 2 55

Ridderkerk 65 4 11

Barendrecht 65 1 28

Total 2.689 1.892 1.706

Coevorden 10 2 2

Aa en Hunze 0 6 5

Assen 30 1 35

Borger-Odoorn 20 2 1

De Wolden 19 2 1

Emmen 4 14 32

Midden-Drenthe 14 0 0

Westerveld 7 0 23

Hoogeveen 80 1 15

Noordenveld 8 0 4

Tynaarlo 2 0 5

Meppel 47 0 18

Total 241 28 141

Leudal 11 0 20

Beesel 18 1 5

Roermond 166 1 129

Gennep 44 0 22

Nederweert 7 0 9

Maasgouw 11 0 4

Mook en Middelaar 15 0 0

Venlo 314 2 117

Bergen (L) 3 0 1

Horst aan de Maas 3 0 13

aantal instroom

Brabant-Noord

Rotterdam-Rijnmond

Drenthe

Limburg-Noord



Peel en Maas 16 0 11

Weert 38 1 26

Echt-Susteren 28 2 36

Venray 48 0 27

Roerdalen 1 0 1

Total 723 7 421

Gorinchem 46 1 12

Sliedrecht 35 2 24

Alblasserdam 38 0 12

Hendrik-Ido-Ambacht 21 0 6

Dordrecht 189 13 106

Papendrecht 65 0 8

Hardinxveld-Giessendam 51 1 10

Hoeksche Waard 62 180 47

Molenlanden 60 0 25

Zwijndrecht 47 3 13

Total 614 200 263

Renswoude 9 0 0

Eemnes 4 0 8

De Bilt 18 2 23

Lopik 0 0 15

Woerden 68 2 68

Bunnik 5 0 18

De Ronde Venen 16 0 79

Nieuwegein 80 0 131

Utrechtse Heuvelrug 40 1 26

Stichtse Vecht 74 0 92

Soest 17 1 40

Oudewater 4 0 5

Vijfheerenlanden 47 1 45

Woudenberg 19 0 14

Houten 51 0 38

Leusden 23 0 17

Zeist 125 0 82

Rhenen 54 0 19

Baarn 2 0 15

Amersfoort 71 35 133

Wijk bij Duurstede 31 0 7

Montfoort 17 0 17

Bunschoten 86 0 38

IJsselstein 8 0 29

Veenendaal 45 1 65

Utrecht 628 95 814

Total 1.542 138 1.838

Heeze-Leende 4 0 3

Son en Breugel 11 0 32

Gemert-Bakel 17 0 17

Bladel 3 0 3

Eersel 10 0 17

Helmond 172 0 90

Best 30 0 30

Geldrop-Mierlo 62 1 79

Deurne 12 0 39

Eindhoven 338 35 309

Someren 18 0 16

Bergeijk 2 0 7

Zuid-Holland-Zuid

Utrecht

Brabant-Zuidoost

Limburg-Noord



Oirschot 10 0 12

Waalre 9 0 5

Valkenswaard 5 0 27

Reusel-De Mierden 0 0 4

Cranendonck 23 2 5

Laarbeek 30 0 16

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 25 0 24

Asten 7 0 14

Veldhoven 49 0 8

Total 837 38 757

Olst-Wijhe 14 0 4

Zwartewaterland 12 0 9

Steenwijkerland 100 0 45

Deventer 254 3 126

Dalfsen 7 1 10

Hardenberg 34 0 26

Zwolle 81 63 170

Raalte 12 14 23

Staphorst 15 1 24

Ommen 11 1 9

Kampen 34 16 74

Total 574 99 520

Ooststellingwerf 3 0 2

Leeuwarden 164 4 80

Waadhoeke 44 1 10

De Fryske Marren 12 0 15

Terschelling 15 2 1

Noardeast-Fryslân 56 0 14

Weststellingwerf 24 0 5

Súdwest-Fryslân 52 0 38

Ameland 3 0 0

Opsterland 1 0 3

Heerenveen 10 2 11

Achtkarspelen 18 1 9

Harlingen 15 3 15

Dantumadiel 17 0 7

Tytsjerksteradiel 1 0 25

Vlieland 0 0 2

Smallingerland 34 0 30

Total 469 13 267

Culemborg 89 0 16

Beuningen 8 2 11

Tiel 149 0 21

Wijchen 14 3 16

Buren 28 1 9

Neder-Betuwe 76 0 11

Druten 12 0 0

West Maas en Waal 0 0 5

Maasdriel 45 0 3

Nijmegen 724 31 167

Heumen 34 0 3

Zaltbommel 137 0 65

West Betuwe 89 2 41

Berg en Dal 78 1 7

Total 1.483 40 375

Twenterand 20 0 9

Gelderland-Zuid

Twente

Brabant-Zuidoost

IJsselland

Fryslân



Enschede 137 104 309

Rijssen-Holten 26 1 14

Hengelo (O) 140 80 146

Oldenzaal 8 3 66

Dinkelland 8 0 16

Hof van Twente 2 15 11

Hellendoorn 17 13 18

Tubbergen 9 0 10

Almelo 50 37 115

Borne 7 20 0

Wierden 4 11 7

Losser 8 0 16

Haaksbergen 15 0 8

Total 451 284 745

Doesburg 5 0 8

Arnhem 379 56 224

Zevenaar 46 10 21

Westervoort 9 5 8

Rheden 41 0 14

Scherpenzeel 0 0 2

Barneveld 82 39 43

Renkum 16 1 6

Ede 295 34 51

Duiven 28 22 9

Rozendaal 3 0 0

Nijkerk 13 2 15

Wageningen 22 0 25

Lingewaard 20 0 24

Overbetuwe 25 1 29

Total 984 170 479

Woensdrecht 24 1 22

Oisterwijk 3 0 22

Geertruidenberg 33 0 14

Baarle-Nassau 0 0 1

Rucphen 10 2 16

Drimmelen 17 1 14

Waalwijk 69 0 134

Moerdijk 106 1 57

Tilburg 425 0 751

Dongen 25 0 14

Alphen-Chaam 14 0 11

Roosendaal 123 24 173

Oosterhout 31 0 129

Altena 34 0 52

Hilvarenbeek 4 0 9

Steenbergen 43 0 31

Goirle 26 0 31

Halderberge 23 3 29

Breda 198 25 573

Etten-Leur 112 5 100

Zundert 58 0 23

Gilze en Rijen 37 0 25

Bergen op Zoom 164 21 183

Loon op Zand 80 0 39

Total 1.659 83 2.453

Langedijk 40 0 17

Twente

Gelderland-Midden

Midden- en West-Brabant

Noord-Holland-Noord



Den Helder 85 0 96

Enkhuizen 4 0 27

Hollands Kroon 19 0 60

Stede Broec 8 0 21

Heiloo 13 0 25

Heerhugowaard 38 0 66

Alkmaar 280 4 250

Opmeer 6 0 3

Hoorn 70 0 120

Drechterland 11 0 15

Schagen 34 0 44

Medemblik 11 0 41

Bergen (NH) 20 0 26

Castricum 10 0 37

Texel 0 0 2

Koggenland 16 0 16

Total 665 4 866

Alphen aan den Rijn 293 2 89

Lisse 7 0 17

Waddinxveen 31 4 7

Leiderdorp 5 2 7

Noordwijk 33 0 18

Krimpenerwaard 36 0 16

Oegstgeest 5 1 8

Nieuwkoop 3 0 12

Zoeterwoude 4 0 8

Katwijk 71 0 33

Teylingen 29 0 13

Zuidplas 21 0 30

Kaag en Braassem 10 1 36

Gouda 66 4 95

Hillegom 19 0 5

Bodegraven-Reeuwijk 15 0 9

Voorschoten 12 1 18

Leiden 229 14 141

Total 889 29 562

Winterswijk 39 0 32

Apeldoorn 176 6 346

Epe 39 0 6

Brummen 10 2 11

Doetinchem 75 10 44

Zutphen 56 4 37

Oude IJsselstreek 24 0 1

Aalten 13 1 31

Ermelo 29 1 21

Voorst 3 0 13

Heerde 37 0 15

Harderwijk 54 0 49

Montferland 35 9 10

Oost Gelre 5 0 12

Bronckhorst 0 2 7

Hattem 14 0 1

Elburg 18 1 5

Oldebroek 28 0 10

Nunspeet 16 0 25

Berkelland 22 0 14

Hollands-Midden

Noord- en Oost-Gelderland

Noord-Holland-Noord



Lochem 0 2 13

Putten 21 0 17

Total 714 38 720

Dronten 22 2 23

Zeewolde 12 0 36

Noordoostpolder 6 1 53

Lelystad 81 4 98

Urk 87 0 61

Almere 407 50 419

Total 615 57 690

Veendam 22 0 11

Appingedam 9 2 0

Westerwolde 4 3 11

Delfzijl 17 2 0

Midden-Groningen 31 6 16

Oldambt 28 1 18

Westerkwartier 37 0 33

Pekela 4 0 3

Het Hogeland 10 8 24

Loppersum 0 1 0

Stadskanaal 26 0 9

Groningen 144 71 89

Total 332 94 214

Heerlen 186 0 140

Vaals 6 0 6

Gulpen-Wittem 16 1 5

Voerendaal 0 0 1

Beek 5 1 14

Eijsden-Margraten 19 0 6

Brunssum 20 0 18

Kerkrade 65 0 45

Meerssen 82 1 9

Beekdaelen 3 0 6

Sittard-Geleen 62 1 124

Maastricht 255 0 143

Valkenburg aan de Geul 41 0 31

Simpelveld 3 0 2

Landgraaf 34 0 24

Stein 3 0 64

Total 800 4 638

Weesp 14 0 41

Wijdemeren 2 0 25

Gooise Meren 57 2 77

Laren 7 0 10

Huizen 17 0 12

Blaricum 11 0 8

Hilversum 74 4 107

Total 182 6 280

Aalsmeer 18 3 15

Ouder-Amstel 17 20 17

Diemen 68 1 16

Uithoorn 9 4 8

Amsterdam 1.264 500 1.120

Amstelveen 66 90 31

Total 1.442 618 1.207

Haarlemmermeer 258 167 454

Gooi en Vechtstreek

Amsterdam-Amstelland

Kennemerland

Noord- en Oost-Gelderland

Flevoland

Groningen

Limburg-Zuid



Zandvoort 4 0 36

Haarlem 321 103 344

Heemstede 12 0 57

Beverwijk 67 0 76

Bloemendaal 67 2 25

Velsen 144 7 76

Uitgeest 10 0 15

Heemskerk 7 0 35

Total 890 279 1.118

Veere 18 3 5

Kapelle 10 4 13

Middelburg 26 21 72

Reimerswaal 4 13 32

Vlissingen 60 6 105

Schouwen-Duiveland 69 22 47

Noord-Beveland 3 3 2

Terneuzen 66 36 102

Goes 103 38 51

Tholen 9 3 11

Hulst 20 0 34

Borsele 4 1 28

Sluis 12 20 27

Total 404 170 529

Zaanstad 308 13 193

Oostzaan 22 1 35

Edam-Volendam 60 1 45

Waterland 21 0 5

Purmerend 141 0 115

Beemster 14 0 14

Wormerland 4 0 8

Landsmeer 17 0 21

Total 587 15 436

Pijnacker-Nootdorp 34 13 12

Delft 111 1 128

's-Gravenhage 1.045 94 715

Zoetermeer 350 10 131

Leidschendam-Voorburg 63 1 31

Midden-Delfland 17 2 1

Wassenaar 30 0 39

Rijswijk 47 2 35

Westland 233 1 111

Total 1.930 124 1.203

22.699 4.445 18.975

Haaglanden

Total

Kennemerland

Zeeland

Zaanstreek-Waterland


