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Persconferentie 18 juni 2021 
 
Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen 
prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig 
gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik 
gehad. Vanaf 19 juni zijn ook de 18-jarigen aan de beurt om een 
afspraak te maken. Dat wil zeggen dat medio juli iedereen die 
gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede 
vaccinatie heeft gehad.  
We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal 
mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze 
cijfers dalen nu snel.  
 
De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet 
heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten 
en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij 
anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar 
waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, 
in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt 
de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een 
coronatoegangsbewijs. 
 
 

Evenementen 
Het extra RBT van dinsdag 22 juni stond vooral in het teken van evenementen. De evenementen binnen 
HLTsamen die nu gepland staan, kunnen doorgaan mits er (lokaal) goed wordt samengewerkt. Dat geldt in 
ieder geval voor de evenementen t/m 23 september. Het doorgaan van de najaarsfeesten hangt helemaal af 
van het loslaten van de 1,5 meter maatregel. Half augustus wordt dit duidelijk. 
 
Handhaving & Toezicht 
Het is rustig. Coronawerkzaamheden worden langzaam maar zeker afgeschaald. Volgende week is bekend of de 
inzet van het Flexteam nodig is bij evenementen. Zo niet dan wordt de inzet van het Flexteam per 1 augustus 
gestopt.  
 
Horeca 
Voor het EK-voetbal mogen horecaondernemers schermen op het eigen terras zetten. Het kijkgedeelte moet 
naar binnen worden gekeerd (van de straat af), bezoekers op 1,5 meter en blijven zitten. 
 
GGD 
De situatie voor Hollands Midden is van zeer ernstig naar zorgelijk gegaan. Het aantal besmettingen daalt 
steeds verder. Er is nog een klein aantal in het onderwijs 
 
Vaccinaties 
Vanaf 24 juni geldt dat het vaccinatiebewijs, naast het testen voor toegang, gebruikt kan worden als 
coronatoegangsbewijs daar waar de anderhalve meter niet in acht hoeft te worden genomen. Het herstelbewijs 
geldt vanaf 1 juli ook als coronatoegangsbewijs. 

 
Mondkapjesplicht vervalt behalve op test- en priklocaties 
Vanaf zaterdag 26 juni vervalt de mondkapjesplicht in Nederland grotendeels. Waar de anderhalve meter niet 
kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Ook op onze vaccinatielocaties en teststraten blijft 
het noodzakelijk dat bezoekers en medewerkers een mondkapje dragen. 
 
Gratis coronatest voor reizen 
Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De 
gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer 
voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.  
 
CoronaCheck-app  
Vanaf 24 juni zijn, naast testbewijzen, ook vaccinatiebewijzen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Daarmee 
kunnen mensen na volledige vaccinatie, net na als een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen en 
andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de 
CoronaCheck-app bovendien fungeren als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU. Om dit 
mogelijk te maken wordt vanaf vandaag een update van de CoronaCheck-app uitgerold in de app stores. 
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Met vriendelijke groet 

namens het college, 
 
Arie van Erk 
burgemeester 


