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Persconferentie 
Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het 

virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn 
extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. In heel Nederland 
geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en  
04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang 
maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook 
worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan. 
 
Handhaving 
Via de social media kanalen was er een landelijke oproep om op 17 januari te demonstreren tegen de 
coronamaatregelen. In Hillegom was hiervan geen sprake. De demonstratie is vooral in Amsterdam gehouden. 
Politie en handhaving plegen extra inzet om de avondklok te handhaven. Bij excessen wordt direct beboet. 
 
 
GGD 
Vaccinatiebereidheid 
De vaccinatiebereidheid in de regio Hollands Midden is toegenomen. Dat 
blijkt uit het gedragsonderzoek dat in december en januari is afgenomen. 
In november gaf 59% van de ondervraagden aan zich te willen laten 
vaccineren, inmiddels is dat percentage gestegen naar 82%. Onder 
zorgmedewerkers is de vaccinatiebereidheid gestegen van 47% naar 77%.  

 
vaccinatiebereidheid regio Hollands Midden 

 
De huidige vaccinaties (voor zorgprofessionals) vindt plaats in het Event en Convention Center ECC in 

Leiden. Vrijdag 22 januari starten de vaccinaties in Hillegersberg. 

Het vaccineren van 60+’ers begint naar verwachting half februari. Of dit ook echt per half februari gaat 

gebeuren is afhankelijk van de levering van vaccins door de fabrikanten. De GGD, huisartsen en 
zorginstellingen zijn zich wel druk aan het voorbereiden op het vaccineren van deze groep. Vaccinatie is altijd 
vrijwillig en gratis.  
 
Cijfers 
Helaas is het (vanaf 1 januari) voor de GGD niet mogelijk om cijfers in te laden uit het landelijke 
registratiesysteem CoronIT. De GGD Hollands Midden gebruikt tijdelijk een andere methode om de cijfers bij te 
houden. Het werkelijk aantal afgenomen testen ligt waarschijnlijk iets hoger, het percentage positieve testen is 
vergelijkbaar. 
Hillegom is de gemeente met het minst aantal besmettingen in de Veiligheidsregio. 
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