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Persconferentie 
Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. 
Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. Wel worden er kleine 
correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er 
mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en 
winkels open onder strikte voorwaarden. 
 

Verkiezingen 
De historische verkiezingen van dit jaar (briefstemmen en meerdere stemdagen) zijn voorbereid. De 
briefstemmen komen druppelsgewijs binnen en alles is klaar om op 15 en 16 maart een aantal stembureaus te 

openen om vooral inwoners uit de risicogroepen de gelegenheid tot stemmen te geven. Op 17 maart zijn alle  
stembureaus open. In de stembureaus is het, door alle genomen coronamaatregelen, veilig om te stemmen. 
Voor deze verkiezingen heb ik twee filmpjes opgenomen: voor de vrijwilligers op het stembureau en een oproep 
om te stemmen #elkestemtelt.  
 
Daarnaast is er een handelingsplan gemaakt mocht er onrust in een stembureau ontstaan(bv geen mondkapje 
op etc). De voorzitter van het stembureau krijgt instructies mee om niet de confrontatie aan te gaan. Politie 
zorgt voor monitoring en extra backup. 
 

Bollenvelden  
Vorig jaar hebben we tijdens coronatijd gezien dat er in de bloeiperiode veel dagjesmensen naar onze streek 
komen. De landelijke maatregelen blijven gelden. Deze zijn vooral bedoeld om (verkeers)bewegingen en 
mogelijkheden voor ontmoetingen te ontmoedigen. 
Van 20 maart tot 9 mei maken we op de wegen langs de bollenvelden gebruik van toegangsregulering. Als het 
te druk wordt in het gebied, sluiten we de weg af. Wanneer er genoeg uitstroom is, kan de weg weer open. 
De uitgangspositie is dat we de bollenstreek zoveel mogelijke toegankelijk willen houden voor onze eigen 
inwoners en ondernemers.  
 

Keukenhof 
Afgelopen weken is er verkend of en hoe het mogelijk zou kunnen zijn om Keukenhof (beperkt) te openen. Dit 
mag en kan onder de huidige maatregelen niet, nog afgezien van de verwachting dat ook een beperkte opening 
(internationaal) bezoekers zou aantrekken. En dat is zeer ongewenst onder de huidige omstandigheden, hoe 
spijtig dat ook is. 
 

Sport 
We bekijken wat de mogelijkheden zijn voor binnensporten. Buiten mag er gesport worden in groepjes van vier. 
We willen ook de binnen sporters zoveel mogelijk faciliteren om te kunnen sporten. Dat is vooral voor kinderen 

belangrijk. Daarnaast kijken we of er via jongerenwerk ook iets dergelijks opgezet kan worden om 
kinderen/jongeren die geen lid zijn van een vereniging de mogelijkheid tot sporten te bieden. 

 
Toezicht en Handhaving 
Het is relatief rustig. In de winkels gaat het over het algemeen goed. Deze week was er meer jeugd actief bij 
het FIO. BOA’s en politie hebben hierin samen opgetrokken. 

 
GGD 
Stijging besmettingen onder jongeren 
In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is de grootste stijging van het aantal positieve coronatesten te zien. 
In de overige leeftijdsgroepen is het aantal positieve coronatesten lager dan de week ervoor. De grootste daling 
is te zien in de leeftijdscategorie 70+. Ook het aantal meldingen vanuit de verpleeghuizen nam verder af. 
 
Kinderen en het coronavirus 
Omdat de GGD door het nieuwe beleid meer kinderen test, zijn er speciale kindertestlanen op de GGD-
testlocaties ingericht. In die kindertestlanen neemt de GGD iets meer tijd voor het afnemen van een test. 
Daarnaast hebben alle testmedewerkers afgelopen weken een speciale training gevolgd voor het testen van 
kinderen. Tot slot krijgen alle kinderen een dapperheidsdiploma na een coronatest. Op die manier probeert de 
GGD het testen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Cijfers 
In vergelijking met vorige week zijn de cijfers in Hillegom iets gedaald. 
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