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Handhaving 
Landelijke protestactie horeca 
Na de persconferentie van vorige week, waarin werd aangekondigd dat de winkels weer open 
mogen, maar de horeca en cultuursector nog gesloten moesten blijven, werden er landelijk 

protestacties op zaterdag 15 januari van de horeca aangekondigd. In onze gemeente was de 
meeste horeca geopend, maar stonden bijna alle klanten buiten op de terrassen en minder binnen. 
De Kleine Beurs, Het Alternatief, Flora, Het Lammetje en De Houttuinen waren geopend en vooral 
bij De Kleine Beurs was het erg druk. De meeste horecaondernemers gaven aan tijdens het protest 
tot 16.00 uur open te blijven en hielden zich aan deze belofte. Twee horecaondernemers die na 
vijven nog open waren, sloten hun deuren na een bezoek van onze boa’s. Op zondag was alles 

weer rustig en gesloten.  

 
Brandbrieven Ondernemers en horeca en cultuursector 
Het college van B&W van Hillegom heeft op 13 januari een brandbrief gestuurd aan het kabinet om 
perspectief te bieden voor ondernemers en aan te dringen op een langetermijnvisie. De brief is een 

gezamenlijke actie met de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijk.  
 
Een tweede brief aan het kabinet werd verzonden op 19 januari uit naam van alle 18 
burgemeesters van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wij deden hierin een dringend appel om 

tijdens het volgende weegmoment, op 25 januari, perspectief en duidelijkheid te geven aan de 
horeca en cultuursector.  
 
Beide brieven zijn terug te vinden op de website www.Hillegom.nl en bijgevoegd bij deze e-mail. 
 
Lichtjestochten 

De informatiedienst van de politie en onze afdeling communicatie hebben op internet diverse 
oproepen gezien om lichtjestochten tegen de coronamaatregelen te organiseren. Deels zijn het 
landelijke oproepen. De afdeling OOV houdt hier goed toezicht op in samenwerking met de politie. 
De tocht in Hillegom werd gehouden op woensdag 18 januari om 19.00 - 19.30 uur. Er liepen 
ongeveer 30 tot 40 mensen mee en de tocht verliep rustig. 
 
GGD 

Booster zonder afspraak verder uitgebreid 
Vanaf zondag 23 januari kunnen mensen zonder afspraak een boosterprik halen op de 
vaccinatielocaties in Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel. In Alphen aan den Rijn en in 
Noordwijkerhout start de vrije inloop voor de boosterprik na het weekeinde, op maandag 24 
januari. 
 
 

Vaccinatiegraad  

 

     
 
 
 

http://www.hillegom.nl/


Besmettingscijfers  

 
Met vriendelijke groet, 
namens het college, 
 

Arie van Erk 
Burgemeester 
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Geachte heer Rutte,

Op 10januari 2022 is uw nieuwe kabinet, het kabinet Rutte IV, beëdigd. De colleges van B&W van
de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen feliciteren u hier van harte mee. Voor ons
land, dat nog steeds in een grote crisis verkeert, is het erg belangrijk dat we weer een missionair

kabinet hebben.

Vanzelfsprekend wensen wij u veel succes de komende jaren. Tegelijkertijd spreken wij met deze
brandbrief onze grote zorgen uit over de uitwerking van de Iockdown -maatregelen voor onze
gemeenten en met name de getroffen ondernemers uit de niet-essentiële sector. Zij moesten de
deuren sluiten, krijgen nauwelijks steun van de Rijksoverheid en kunnen hun hoofd niet meer boven

water houden.

Vanuit onze lokale verantwoordelijkheid zien wij dat deze situatie niet langer kan voortduren. Onze

colleges voelen zich genoodzaakt om perspectief te vragen voor deze ondernemers. Voor de starter

die het nog steeds probeert, maar de moed in de schoenen zakt. Voor de zelfstandige die helemaal

niet in aanmerking komt voor steun. Voor al onze bedrijven, ondernemingen en winkels gevestigd in

onze mooie kernen - van restaurants en hotels tot kappers, culturele instellingen en sportscholen.

Achter iedere hardwerkende ondernemer zit een gezicht. Een individu met in veel gevallen een gezin

dat zich veel zorgen maakt over de financiële toekomst. Het nog langer missen van omzet leidt tot

faillissementen en persoonlijke drama's, maar heeft ook grote gevolgen voor onze lokale economie
en onze winkelgebieden. Voor de leefbaarheid in onze mooie dorpen zijn de ondernemers in de niet-
essentiële' sector juist essentieel!

Wij verzoeken u daarom onze ondernemers in deze sector veel meer steun en/of mogelijkheden te

geven om hun bedrijf open te houden. En dat kan op een verantwoorde manier en in nauwe
samenwerking met de gemeenten. Dat hebben we de afgelopen jaren namelijk al bewezen.

In aanvulling hierop vragen wij u en het nieuwe kabinet een lange termijnvisie te ontwikkelen. We
kunnen simpelweg niet meer van lockdown naar lockdown bewegen en alle bedrijvigheid dichtgooien.

Een duurzame strategie is noodzakelijk aangezien het einde van de pandemie waarschijnlijk nog lang

niet in zicht is.
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Onze gemeenten proberen op lokaal niveau alles te doen wat binnen onze macht en mogelijkheden

liggen. Van gemeentelijke financiële noodfondsen tot ondersteuning op psychologisch gebied. Toch

zien wij dat sommige ondernemers het simpelweg niet meer volhouden en vragen het kabinet
dringend de noodlijdende sector tegemoet te komen.

Wij verzoeken u de komende dagen in de belangrijke besluiten die u moet nemen rekening te houden
met de gevolgen op onze economie en samenleving. Hopelijk kunt u daarnaast tot de ontwikkeling

van een duurzame lange termijnvisie komen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat het nieuwe

kabinet hiermee voortvarend aan de slag gaat.
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Geachte heer Rutte, geachte leden van het Kabinet, 
 
Als burgemeesters uit de Veiligheidsregio Hollands Midden doen wij met deze brief een dringend 
appel op u om tijdens het volgende weegmoment, op 25 januari, perspectief en duidelijkheid te geven 
aan de horeca en cultuursector. Wij maken ons grote zorgen over het persoonlijk leed van 
ondernemers en de gevolgen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak voor onze 
gemeenschap. Ook merken wij dat het draagvlak voor de huidige maatregelen, en de keuze om deze 
sectoren niet (deels) te openen, steeds verder afneemt bij onze inwoners en ondernemers en dat het 
steeds moeilijker wordt de regels te handhaven. 
  
Er is dan ook dringend behoefte aan perspectief voor deze ondernemers. Ook zijn adequatere 
compensatieregelingen en financiële ondersteuning ons inziens noodzakelijk. De huidige 
ondersteuning is voor velen volledig ontoereikend. Daarbij geldt dat de bereidheid om mee te werken 
aan een verantwoorde openstelling buitengewoon groot is.  
De horeca en cultuursector verbinden en verbroederen. Wij menen dat ook de mogelijkheid voor onze 
inwoners om van kunst en cultuur te kunnen genieten van belang is om de mentale gezondheid 
bevorderen, net zoals de sportscholen de fysieke gezondheid bevorderen. Wij moedigen u aan om 
alle middelen die daarbij kunnen ondersteunen, zoals het reguleren van bezoekersstromen, het 
placeren van gasten of het werken met coronatoegangsbewijzen in ogenschouw te nemen. De 
situatie van voor 19 december geeft ondernemers in de horeca en cultuursector en inwoners lucht, en 
zou voor velen een stap in de goede richting zijn.  
   
Als burgemeesters doen wij dan ook een klemmend beroep op u om met creativiteit en in goede 
samenwerking veilige (openstellings)maatregelen te treffen, die meer perspectief bieden voor 
iedereen. Wij hebben veel begrip voor de complexe positie van het kabinet, maar vragen u nu naar 
een breder spectrum te kijken dan alleen de gezondheidszorg zoals vanuit uw kabinet is 
aangekondigd. Uiteraard met met inachtneming van noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de 
publieke gezondheid maar met oog voor de consequenties van de maatregelen in een breder 
perspectief voor de samenleving.  
  
Wij wensen u veel wijsheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn 
Erik Van Heijningen, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk 
Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda 
Arie Van Erk, burgemeester van Hillegom 
Astrid Heijstee-Bolt, burgemeester van Kaag en Braassem 
Cornelis Visser, burgemeester van Katwijk 
Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard 
Henri Lenferink, burgemeester van Leiden 
Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp 
Lies Spruit, burgemeester van Lisse 
Robbert-Jan Van Duijn, burgemeester van Nieuwkoop 
Wendy Verkleij-Eimers, burgemeester van Noordwijk 
Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest 
Carla Breuer, burgemeester van Teylingen  
Nadine Stemerdink, burgemeester van Voorschoten  
Evert Jan Nieuwenhuis, burgemeester van Waddinxveen     
Fred Van Trigt, burgemeester van Zoeterwoude 
Han Weber, burgemeester van Zuidplas  
 


