
HILLEGOM  Raadsmail 3 december 2021 

 
Persconferentie 26 november 2021 
 
Op vrijdag 26 november 2021 kondigden Mark Rutte en Hugo de Jonge extra maatregelen aan als 
gevolg van het explosief groeiende aantal besmettingen en de toenemende druk op de zorg. De 
nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Op dinsdag 14 december 2021 

wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Lees hier meer over de nieuwe maatregelen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-
overzicht-coronamaatregelen 
 
Handhaving 
Het beeld is overal rustig. In de nieuwe handhavingsstrategie is een goede rolverdeling gemaakt 

tussen contactfunctionarissen, BOA’s, flexteam en politie. Nu bijna iedereen weer in de actiestand 
staat, zijn in de weekenden de DACO’s ook weer actief. 
 
Brief aan alle inwoners 
Komende week verschijnt er een brief die ik heb geschreven aan alle inwoners over de 

coronasituatie. Woensdag neem ik een filmpje op met dezelfde boodschap, die op Facebook zal 
worden geplaatst. 

 
GGD 
GGD Hollands Midden opent zaterdag 4 december vaccinatie locatie in Nexus 
Zaterdag 4 december opent de GGD de vaccinatie locatie in Activiteitencentrum Nexus op de  
Van den Endelaan 7. Wethouder Jan van Rijn zal hierbij aanwezig zijn. De locatie, bedoeld voor de 
hele Bollenstreek, is in ieder geval open op zaterdag 4, 11 en 18 december, van 12.00 uur tot 
17.00 uur. Je kunt hier een 1e of 2e prik halen zonder afspraak. U vindt de flyer als bijlage. 

 
Vaccinatiegraad  

    
Besmettingscijfers  

 
   

 
Met vriendelijke groet, 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
Burgemeester 
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Zaterdag 4, 11 en 18 december  
van 12.00 uur tot 17.00 uur 
Activiteitencentrum Nexus 
Van den Endelaan 7

We prikken met het Pfizer vaccin. 
Er is altĳd een arts aanwezig die  
graag alle vragen beantwoordt.
 
• niet voor de boosterprik
• vanaf 12 jaar
•  neem je ID-bewĳs + mondkapje mee

Haal je 1e en 2e prik tegen  
corona in Hillegom

Prikken zonder afspraak

GGD-priklocatie
Van den Endelaan 7

(naast voetbalvereniging)
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