
Onderwerp: Raadsmail 10 april 
 
 
Beste raads- en burgerleden, 

 
Graag brengen we u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de 
coronamaatregelen in onze gemeenten 
 
 
Oproep burgemeesters 
De burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen hebben recreanten opgeroepen dit weekend 

weg te blijven uit de Bollenstreek. Reden is dat het rondom de bollenvelden niet mogelijk is om 

voldoende afstand van elkaar te houden als het druk is. Ook sluiten de gemeenten bij drukte lokale 

wegen af voor gemotoriseerd verkeer en groepen wielrenners. De wegen blijven wel toegankelijk 

voor voetgangers, individuele fietsers en bewoners. 

 

Maatregelen bij drukte 

De volgende maatregelen zijn afgesproken: 

 Er mogen geen campers langs de Leidsevaart staan 

De Leidsevaart tussen De Zilk en Halfweg (Lisse) is traditioneel een plek waar veel campers 

staan in het paasweekend. Dit is vanwege de coronamaatregelen nu niet toegestaan. De 

weg is, zolang het niet te druk wordt, wel toegankelijk voor fietsers, wandelaars en 

bestemmingsverkeer. 

 

 Lokale wegen worden bij drukte afgesloten 

Daarnaast gaan bij drukte of teveel bezoekers de volgende wegen dicht voor auto’s, 

motorrijders en groepen wielrenners:  

 Hillegom: lokale wegen rondom de bollenvelden - tussen de N208/Hyacinthenlaan 

Veenenburgerlaan/Wilhelminalaan/Loosterweg noord (richting Lisse) 

 Lisse/Sassenheim: lokale wegen rondom de bollenvelden - tussen de 

N208/Keukenhof/N443/Loosterweg zuid 

 Buurgemeente Noordwijk sluit net als vorig weekend alle gemeentelijke 

parkeerterreinen en de weg naar Langevelderslag af. 

 

Boetes bij overtreding regels 

Handhavers letten komend weekend extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen dit 

weekend daarom boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en 

daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen. Zij grijpen ook in als locaties te druk 

dreigen te worden.  

 

Corona spreekuur burgemeester 

De komende weken beantwoorden de burgemeesters van de Bollenstreek iedere vrijdag van 12.00 

tot 13.00 uur live vragen over Corona op het televisiekanaal van Omroep Bo. Vragen kunnen 

worden gestuurd naar redactie@bollenstreekomroep.nl of live ingebeld worden via 071 -361 48 58. 

Kijken kan via het vertrouwde kanaal, maar ook online via de app De Lokale Omroep. 

Achtereenvolgens worden Arie van Erk (10 april), Lies Spruit (17 april) en Carla Breuer (24 april) 

geïnterviewd door presentator Ard Zandbergen.  

 

Coronatest-straat 

De coronatest-straat naast het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, waar zorgmedewerkers met 

klachten kunnen worden getest, is sinds dinsdag operationeel. Zorgmedewerkers kunnen zich 

aanmelden via hun bedrijfsarts, huisarts of direct via het callcenter van de GGD Hollands Midden 

(085-0782878). Via een telefonische intake wordt bepaald of de zorgmedewerker in aanmerking 

komt voor de test. Hiervoor was afgelopen week veel belangstelling. Omdat er nu veel meer wordt 

getest, zal dit naar verwachting leiden tot een toename in het aantal nieuwe positieve gevallen dat 

we aantreffen in onze regio. 

mailto:redactie@bollenstreekomroep.nl


 

Brief scholen  

Er is een brief uitgegaan naar schooldirecteuren, Intern begeleiders en zorgcoördinatoren met een 
heldere instructie over wat zij kunnen doen met zorgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om als zij merken 
dat leerlingen niet of nauwelijks meedoen aan het onderwijs of niet bereikbaar zijn. Of als er zorgen 
zijn over de veiligheid of andere problemen. De brief geeft heldere handvatten aan de scholen met 
wat te doen. Doel van de brief is de scholen te ondersteunen en te ontlasten. Afzenders van de brief 
zijn het hoofd Regionaal Bureau Leerplicht, de directeur coöperatie Jeugd en Gezinsteams en de 
manager Publieke Zorg voor de Jeugd, GGD Hollands Midden. 
 

Snelle besluitvorming gebaseerd op betrouwbare financiële informatie 
Binnen HLTsamen is in verband met de Coronacrisis een tijdelijke crisisorganisatie ingericht. Vanuit 
de crisisorganisatie worden opdrachten verstrekt aan leveranciers of dienstverlenende organisaties 
die bij het opstellen van de begrotingen voor 2020 van de individuele gemeenten Hillegom, Lisse en 
Teylingen en de werkorganisatie niet voorzien waren. Hierbij een korte toelichting hoe de 
besluitvorming rond deze uitgaven is vormgegeven. 
 
De huidige situatie vraagt om snelle besluitvorming waarbij tegelijkertijd een goed overzicht blijft 
bestaan van de uitgaven van de gemeenten en de werkorganisatie HLTsamen.  
 
De volgende afspraken zijn hierover gemaakt: 

1. Opdrachten die worden verstrekt vanuit de crisisorganisatie die betrekking hebben op alle 3 
de gemeenten, zoals bijvoorbeeld de Matrixborden of inhuur van boa’s worden door 
HLTsamen betaald. Het totaal bedrag aan corona gerelateerde uitgaven voor zover het niet 
past binnen de HLT begroting wordt aan het eind van het jaar via de reguliere verdeelsleutel 
(1,1,2) doorbelast aan de drie gemeenten.  

2. Voor bovenstaande afspraak geldt een maximum bedrag van €35.000,- per individuele 
opdracht en €350.000,- totaal. Boven deze bedragen worden de reguliere 
besluitvormingsprocedures gevolgd. Om snelle besluitvorming mogelijk te maken is een 
spoedprocedure ingeregeld. 

3. Opdrachten die gericht zijn op 1 gemeente worden door de desbetreffende gemeente 
betaald. 

4. De verschillende corona budgetten vallen onder de verantwoordelijkheid van dezelfde 
budgethouder. 

5. Er wordt onderzocht of de aangegane verplichtingen kunnen worden gemonitord. Hierdoor 
kan een financiële forecast worden afgegeven. 

6. In overeenkomsten/opdrachten worden aanvullende bepalingen opgenomen in verband met 
overmacht ontstaan door de corona crisis. 

 

 

Paasattentie 
Donderdag 10 april heeft de gemeente bij alle organisaties die zich bezighouden met de zorg voor 
Hillegommers in deze bijzondere tijd, een klein paaspresentje bezorgd. Bij de verzorgingshuizen, 
scholen, jeugd- en gezinsteam, kinderopvang, welzijnsorganisaties etc. werd erg enthousiast 
gereageerd. We hebben deze harde werkers op deze manier een hart onder de riem willen steken. 
Deze tijd is voor hen spannend op meerdere manieren. Ze hebben de zorg voor onze inwoners en het 
verlenen van die zorg is op dit moment door alle maatregelen niet makkelijk. Dat kost veel extra 
energie. Daarnaast is er de zorg voor hun eigen gezondheid. Ook dat maakt het spannend. De 
gemeente Hillegom is zeer te spreken over de inzet van hen allemaal en wil ze daar enorm voor 
bedanken. 
 

Bloemengroet 



De sierteeltsector zorgde vrijdag 10 april voor een bloemengroet aan inwoners die nu veel alleen zijn 

en bezocht worden door de wijkzorg. Met deze bloemen konden de zorgmedewerkers hun cliënten 

een hart onder de riem steken. Burgemeester Arie van Erk was bij één van deze overhandigingen 

aanwezig om van beiden te horen hoe het ze vergaat in deze spannende tijd. 

 

Milieustraat 

Ook dit weekend verwacht Meerlanden grote drukte op de milieustraat. In de bijlage vindt u een 

schrijven van Meerlanden hierover. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

Arie van Erk 

Burgemeester van Hillegom 

 

 

 
 



Aankomend weekend staat er een extra lang weekend met mooi weer in het vooruitzicht. 

Via deze e-mail willen wij u informeren over de maatregelen die wij nemen om het weekend 

‘afval technisch’ zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 

Zoals u waarschijnlijk weet zit er een stevige stijging op het aanbod van afval door bewoners 

sinds de overheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus zijn doorgevoerd.  

Er wordt meer afval aangeboden in de huis- aan huis inzamelroutes en vooral in de 

brengvoorzieningen (onder- en bovengronds). Daarnaast is de laatste weken een stevige 

piek zichtbaar in het aantal bezoekers op de milieustraten. Waar dit door communicatie iets 

leek af te nemen is er sinds afgelopen weekend een toename en gaan bedrijven en 

bewoners vanaf 7.00 uur in de rij staan.  

 

De inzameling van de containers bij de brengvoorzieningen (onder- en bovengronds) zit op 

een piek. Sinds anderhalve week wordt er met maximale capaciteit ingezameld. Hiermee 

houden we het in de week net bij en zijn diverse containers in frequentie verhoogd. In de 

weekenden kunnen we het aanbod niet bijhouden. Afgelopen weekend was er bij diverse 

gemeenten een stevige piek zichtbaar in het aantal bijplaatsingen en illegale stort. Wij 

hebben met extra capaciteit tot donderdag nodig om dit te kunnen weghalen.  

 

Komend weekend verwachten wij deze druk opnieuw. Om de effecten op te kunnen vangen 

hebben wij afgelopen week gewerkt aan een aanpak voor komend weekend. Dit betekent 

concreet dat wij op tweede paasdag met een groep collega’s aan de slag gaan om de 

containers te legen en de bijplaatsingen en eventueel illegale stort te verwijderen.  

Er worden 5 kraanvoertuigen, 1 knijpervoertuig en 5 achterladers ingezet. Daarnaast kan er 

door de piketdienst worden opgeschaald. In specifiek Hillegom wordt op tweede paasdag 

extra ingezet op de prullenbakken in de hoofdstraat. Naast onze operationele inzet, zetten 

diverse gemeente in op communicatie en waar mogelijk handhaving om bijplaatsingen te 

voorkomen.  

 

Desondanks kunnen wij niet met zekerheid alle bijplaatsingen en illegale stort  afhandelen in 

het weekend. Dit zal sterk samenhangen met het aanbod.  

 


