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Geachte leden van de raad, 

 

Het is de afgelopen weken pijnlijk duidelijk geworden dat we voorlopig nog niet af zijn van de 
corona-epidemie. De omikronvariant verspreidt zich verder in Nederland en is inmiddels het 
dominante besmettingsvirus. Steeds meer beseffen we dat de gevolgen van de corona-crisis 
en de maatregelen die genomen moeten worden ook in 2022 onderdeel van ons dagelijks 
leven zullen uitmaken. 
Dit doet veel met de inwoners van onze gemeente, individueel en gemeenschappelijk. Het 
heeft effect op de zorg, op sociaal gebied en ook op economisch gebied.  
Ik heb diepe bewondering voor al die mensen die, ondanks al het geduld dat zij moeten 
opbrengen en hun schrijnende situaties, vol blijven houden. Ik zie het bij ondernemers, in het 
onderwijs en in de ouderenzorg. Ik zie de beproeving en ik zie het spanningsveld waarin veel 
mensen verkeren. Niemand wil zelf het virus verspreiden, maar we willen ook weer genieten 
van kunst en cultuur of een restaurant bezoeken. Ik kan me dat goed voorstellen. Het vraagt 
veel veerkracht en gelukkig zien we dat onze inwoners dat ook tonen. 
 
Veel van wat in de raadsbrief aan de orde komt, is inmiddels ook op andere manieren, zoals 
de raadsmails, naar u toe gestuurd. Toch meen ik dat het goed is om u via de raadsbrief te 
informeren over besluiten die zijn genomen in het kader van de coronacrisis en activiteiten 
binnen onze gemeente die daaruit voortvloeiden. De informatie in deze brief heeft betrekking 
op de periode van 6 november 2021 –31 december 2021. 
 
In de raadsbrief zal ik de volgende hoofdthema’s nader toelichten: 

 COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen periode 

 Ontheffingen, aanwijzingen en handhaving 

 COVID-19 gerelateerde projecten 
 
Wellicht ten overvloede wil ik u erop wijzen dat meer actuele en gedetailleerde informatie via 
de tweewekelijkse raadsmail COVID-19 uw kant op komt. 
 
Als u naar aanleiding van deze rapportage vragen heeft dan kunt u deze, naast de 
gebruikelijke wegen, ook mailen naar corona@hltsamen.nl. Uw vraag wordt dan zo snel 
mogelijk beantwoord.  
 
  



 

 

1. COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen 
periode 

 
Landelijke maatregelen 
Het kabinet heeft op dinsdag 2 november 2021 nieuwe maatregelen aangekondigd, omdat 
het aantal besmettingen toeneemt en er steeds meer mensen in het ziekenhuis liggen. 
Vanaf zaterdag 6 november 2021 zijn mondkapjes weer verplicht in gebouwen waar een 
toegangsbewijs niet verplicht is zoals winkels, bibliotheken, openbaar vervoer, scholen en bij 
contactberoepen. Ook geldt dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht is. 
Vrijdag 12 november 2021 zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd die vanaf 13 november 
18.00 uur ingaan. Op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, is het wel 
verplicht om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Het thuiswerkadvies 
is terug en ook het advies om drukte onderweg te vermijden als u toch naar werk gaat. Niet-
essentiële  winkels zijn tot 18.00 uur open en essentiële winkels zoals supermarkten zijn tot 
20.00 uur open.  
De coronabesmettingen blijven sterk toenemen en op vrijdag 26 november 2021 zijn de 
maatregelen verder aangescherpt en nieuwe maatregelen aangekondigd. Het dringende 
advies van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven en voorzichtig te zijn. Bijna alles 
sluit om 17.00 uur, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten en 
drogisterijen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat zij 1,5 meter afstand houden, ook 
al is er een QR-code gescand. Verder is het mondkapje weer verplicht op alle overdekte 
plekken en overal waar vaste zitplaatsen zijn zoals bijvoorbeeld, cafés, restaurants, 
bioscopen en theaters. Deze maatregelen gelden t/m 18 december 2021. 
Dinsdag 14 december 2021 is het maatregelenpakket verlengd en zijn aanvullende 
coronamaatregelen aangekondigd. De sluitingstijd van 17.00 uur voor veel winkels en 
horecazaken blijft. Voor de BSO en de basisschool zijn er wel wijzigingen en extra sluitingen 
rond de feestdagen. Deze regels gelden tot en met 14 januari 2022. 
Op zaterdag 18 december 2021 kwam het kabinet eerder dan verwacht met een nieuwe 
persconferentie. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden 
vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet 
besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 
januari 2022 in lockdown gaat. Tijdens de lockdown gelden o.a. deze coronaregels: 
 
Regels voor het dagelijks leven 

 Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen. 

 Ga niet naar drukke plekken. 

 Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet. 

 Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. Op 24, 25 en 26 december en voor 
de jaarwisseling geldt dat het maximum van 4 personen. 

Regels voor winkels en uitgaan 

 Theaters, bioscopen en concertzalen zijn dicht. 

 Kappers, schoonheidsspecialisten, e.d. zijn dicht. 

 Hotels zijn open om te overnachten. 

 De restaurants in hotels zijn dicht. 

 Essentiële winkels als supermarkten mogen open zijn, niet-essentiële winkels zijn 
dicht, afhalen is onder omstandigheden mogelijk. De bakker, de slager en andere 
winkels voor eten en drinken, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, 
tankstations, rijscholen en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open 
blijven. 

 Overheidsorganisaties en bibliotheken (alleen boeken afhalen) blijven open. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Regels voor sporten 

 Sporten in teamverband voor boven de 18 wordt aan banden gelegd. Het mag 
alleen of samen met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand en in de buitenlucht.  

 Alle sportscholen zijn dicht. 

 Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten 
wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. 

 De sportkantines zijn dicht, maar ook de kleedkamers en douches zijn dicht. 

 Publiek is niet toegestaan. 

 Voor topsporters in topcompetities gelden uitzonderingen. 
 
Een belangrijke maatregel met veel maatschappelijke impact zijn de regels m.b.t. de 
scholen. Deze gaan tot en met 9 januari 2022 dicht en afhankelijk van de ontwikkelingen 
wordt in de eerste week van januari bepaald of de scholen in de tweede week van januari 
eerder open kunnen dan de aangegeven datum van 14 januari 2022. 
 
Meer over de overheidsmaatregelen is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-
openingsplan.  
In bijlage 1 zijn de verwijzingen naar alle ‘corona-persconferenties’ opgenomen. 
 

 
 
Besmettingen regio 
Ook het totaal aantal besmette inwoners in de regio is afgelopen week (52) voor het eerst in 
weken weer gestegen van 3.883 besmettingen naar 4.668 besmettingen, een stijging van 
20%. Het relatief aantal besmettingen per 100.000 inwoners is gestegen van 477 per 
100.000 inwoners in week 51 naar 576 per 100.000 inwoners in week 52. Het landelijk 
gemiddelde is eveneens gestegen (van 486 naar 577 per 100.000 inwoners). Kijkend per 
gemeente in week 52, worden de hoogste aantallen besmettingen gevonden in Bodegraven-
Reeuwijk (680 per 100.000 inwoners) en Leiden (662 per 100.000). Het laagste aantal is in 
Gouda (441 per 100.000 inwoners). 
In de maanden november en december waren de cijfers zodanig dat de pandemie goed 
beheersbaar was. 
 
Besmettingen en vaccinaties binnen de gemeente: 
In bijlage 2 vindt u zoals gebruikelijk actuele cijfers rondom de besmettingen binnen onze 
gemeente en die van Hollands Midden. Deze cijfers zijn ook altijd terug te vinden op: 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.    

 
Vaccinaties 
 
Boosteren van zorginstellingen 
De GGD startte half december met het vaccineren van bewoners van zorginstellingen 
zonder eigen medische dienst. Om de bewoners en medewerkers van deze instellingen te 
vaccineren gaan de mobiele vaccinatieteams langs de locaties. Tot half januari 2022 gaat 
het mobiele vaccinatieteam prikken in zo’n 100 zorginstellingen in de regio. 
Op 16 december vond een eerste succesvolle test plaats in het Gastenhuis in Warmond, 
een zorginstelling voor kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. In deze instelling 
kregen 23 bewoners en 50 medewerkers een boosterprik.  
Al bijna de helft van de aangemelde locaties van zorginstellingen zijn door het mobiele 
vaccinatieteam bezocht. Samen met de ondersteuning van huisartsen hoopt de GGD voor 
het einde van het jaar 480 bewoners te hebben geprikt en ook tientallen zorgmedewerkers. 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feengezonderhollandsmidden.nl%2Fdashboard%2Fdashboardthemas%2Fcorona&data=04|01|j.vanrixtel%40hltsamen.nl|7a642d5d27864b074c3408d8fbfb9d0f|3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9|0|1|637536405693600289|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=zZ%2B6wOfZ9m9rRF%2FHnWHhc77K5OV7xe98sSom%2FGaGncI%3D&reserved=0


 

 

Niet-mobiele thuiswonenden 
Niet-mobiele thuiswonenden zijn door hun huisarts aangemeld. Mobiele teams van de GGD 
gaan bij hen thuis langs om ze de boosterprik te geven. Het streven is om alle niet-mobiele 
thuiswonenden voor half januari geprikt te hebben. 
Met dit doel rijden vijf dagen per week brandweervrijwilligers de vaccinatie-artsen van de 
GGD naar de huisadressen van mensen die niet zelf naar een priklocatie kunnen komen. De 
arts hoeft dan niet te zoeken en kan zich concentreren op zijn zorgtaken. 
Gedurende drie weken zullen de brandweerchauffeurs rond de 1000 ritten uitvoeren, van de 
Bollenstreek tot aan de Krimpenerwaard, in alle 18 gemeenten. De meerijdende artsen 
kunnen ruim 1000 niet-mobiele ouderen in onze regio boosteren. De samenwerking is op 21 
december 2021 gestart en loopt tot en met 14 januari 2022. 
 
Vaccinatielocaties 
In Hillegom heeft de GGD, in afstemming met de gemeente op 4 december 2021 in het 
activiteitencentrum Nexus een priklocatie geopend. Ook op 11 en 18 december 2021 zijn 
daar vaccinaties gezet door de GGD.   
Op 23 december opende de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout NH Conference Centre 
Leeuwenhorst. Op Tweede Kerstdag zijn de vaccinatielocaties in Leiden en Gouda geopend. 
De testlocaties in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Lisse en Nieuwveen waren op 31 
december van 8-12 uur geopend, op 1 januari van 9-12 uur en 2 januari van 8-12 uur. Op 
oudejaarsdag (vrijdag 31 december) en nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari) waren de 
vaccinatielocaties gesloten. 
Vanaf 27 december werden de eerste prikken in Bergambacht gezet. Daarmee komt het 
totaal van vaste vaccinatielocaties in onze regio op vijf locaties: Alphen aan den Rijn, 
Bergambacht, Gouda, Leiden en Noordwijkerhout. In de eerste week van januari opende de 
locatie in sporthal de Kleine Vink Nieuwerkerk aan den IJssel. In de tweede week van januari 
start de GGD in het A4-zalencentrum (voorheen Levensstroom) aan de Elisabethhof 5 in 
Leiderdorp. 
 
Reizigers veel vaker besmet 
De laatste week van december hebben 1.120 mensen die uit het buitenland kwamen zich 
laten testen bij de GGD-testlocaties. Daarvan is 45,5% positief getest op het coronavirus. 
Onder niet-reizigers is het percentage 29,4%. 
 
Vaccinatie-afspraken 
Het is nog steeds niet mogelijk om bestaande vaccinatie-afspraken te verzetten. De GGD 
GHOR Nederland, die de afsprakenlijn beheert, heeft dit eind december besloten. De reden 
hiervan is dat een groot deel van de telefoongesprekken, zelfs tot 40%, over het annuleren 
of verplaatsen van afspraken ging. Hierdoor komen mensen die telefonisch een afspraak 
willen maken minder snel aan de beurt. Vaak zijn dit ouderen én dus de meest kwetsbaren. 
 
Cijfers vaccinatie regio Hollands Midden 
Op dit moment heeft 85% van de 12-plussers uit de regio een eerste prik gehad. 84% van de 
12-plussers is volledig gevaccineerd. Daarnaast is de boostercampagne in volle gang. Tot 
en met week 52 hebben ruim 148.261 inwoners van onze regio een boosterprik gehad. 
Het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden ligt op schema. Van de 1.457 aanmeldingen 
onder niet-mobiele thuiswonenden zijn er inmiddels 1.003 afgehandeld. De overige 454 
aanmeldingen worden de komende anderhalve week gepland. 
In week 52 hebben de GGD-teststraten 15.536 testen uitgevoerd bij inwoners van onze 
regio. Dit aantal is ongeveer gelijk aan de voorgaande week. Het percentage positief geteste 
inwoners in de teststraten is sterk gestegen ten opzichte van de week ervoor, van 23,5% 
naar 30,5%. Dit is het hoogste percentage tot nu toe. 
In week 52 is bij geen van de overleden inwoners uit Hollands Midden gemeld dat dit door 
corona kwam, de week ervoor waren 7 inwoners overleden aan corona. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Organisatie van de crisisorganisatie 
Vanwege de stijgende coronacijfers is van de geplande afschaling van de gemeentelijke 
crisisorganisatie geen sprake meer. De frequentie van de vergaderingen zijn opgeschroefd. 
Bijna wekelijks komt het Burgemeestersoverleg Corona (BOC) bij elkaar om de 
ontwikkelingen te monitoren en eventuele maatregelen te nemen. Nu het lijkt alsof Corona 
steeds meer een vast onderdeel wordt van ons dagelijks leven, is bezinning op hoe de 
gemeente omgaat met deze crisis belangrijk. In januari 2022 zullen hiervoor voorstellen 
worden ontwikkeld.  
 
Stand van zaken Nafase 
In het BOC van 23 juni jl. hebben de burgemeesters onder de toenmalige omstandigheden 
besloten de Nafase van de coronacrisis op te starten en daarbij te kiezen voor een beperkte, 
klassieke vorm. Sindsdien hebben de projectleiders Nafase in samenwerking met relevante 
medewerkers in de organisatie voorbereidingen getroffen voor een mogelijke afronding van 
de verschillende deelgebieden die de Nafase omvat. 
 
Gewijzigde omstandigheden 
Inmiddels ziet de wereld er helaas weer heel anders uit en is het aantal besmettingen sterk 
gestegen. Van overheidswege zijn nieuwe maatregelen afgekondigd gericht op de 
bestrijding van deze crisis. In de huidige situatie is toewerken naar een afronding van de 
crisis niet (meer) aan de orde en is het afwikkelen van de Nafase medio november in 
afstemming met de ambtelijk opdrachtgever zodoende tijdelijk on hold gezet.  
 
Waakvlamconstruct 
Met het on hold zetten van de Nafase is een waakvlamconstruct gestart. Dit betekent dat de 
projectleiders op dit moment geen werkzaamheden verrichten gelet op het (waar mogelijk) 
afronden van de crisis maar zij wel betrokken blijven bij het CAT. Zo blijven zij op de hoogte 
van alle ontwikkelingen en kunnen, als het moment wel weer daar is, snel schakelen en de 
Nafase weer opstarten. Uiteraard informeren we u wanneer dit aan de orde is. 
 
Winkelgebieden/Horeca 
De ommekeer in de besmettingen hebben er ook toe geleid dat de winkeliers en de 
ondernemers voor het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd zijn met maatregelen 
die fors ingrijpen op hun normale bedrijfsvoering. Voor de horeca is het CTB natuurlijk de 
belangrijkste. In december 2021 heeft het college van B&W besloten om een tijdelijke 
subsidiemaatregel af te kondigen die het verenigingsleven (vooral de sportsector) tegemoet 
kwam in de extra kosten die zij moeten maken voor de controle op het CTB. Hierover leest u 
meer in het gedeelte over handhaving.  
De tijdelijke terrassenuitbreiding die aan sommige horecabedrijven in de eerste helft van 
2021 op verzoek is vergund, blijft geldig tot 3 maanden na intrekking van de nationale 
corona-wetgeving. Er zijn verzoeken binnengekomen om de aangepaste sluitingstijden op 
zon- en feestdagen te continueren na de coronaperiode. De lokale beleidsregels die hierop 
betrekking hebben, zijn niet meer van toepassing op de dag na de intrekking van de 
landelijke coronawetgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Onderwijs – jongeren 
Dat de nieuwe maatregelen van begin december de scholen echt verrast hebben, staat 
buiten kijf. Van de een op de andere dag overgaan tot afstandsonderwijs is geen sinecure. 
We zien wel dat de scholen steeds beter in staat zijn snel te schakelen. Ik zie de enorme 
belasting en hoor van verzuim en uitval bij alle betrokkenen, die hiervan ook het gevolg is. Ik 
hecht er daarom aan op deze plek mijn bewondering uit te spreken voor de wijze waarop de 
docenten, het niet-onderwijzend personeel, maar ook de leerlingen/studenten de creativiteit 
en de veerkracht tonen om door te gaan. Zoals ook in andere sectoren van de samenleving 
speelt, zorgt hier natuurlijk ook de quarantaineplicht voor verzuim en achterstand. Het is een 
duivels dilemma te kiezen tussen twee kwaden: de lockdown moet de toename van de 
coronabesmettingen voorkomen en de belasting op het zorgsysteem tegengaan, maar de 
lockdown zorgt er ook voor dat andere ziekten kunnen ontstaan, zoals o.a. psychische 
schade bij groepen jongvolwassenen. Veel is nog onzeker, maar de signalen dat jongeren 
psychische schade oplopen vanwege de coronamaatregelen worden manifester. 
Als gemeente staan we in nauw contact met de scholen en proberen we hen met raad en 
daad bij te staan. 
 
  



 

 

2. Ontheffingen, aanwijzingen en ingezette handhaving  

 
Quarantaineverplichting 
Vanaf 20 september 2021, is de handhaving van de quarantaineplicht voor gevaccineerde 
reizigers vervallen. Dit betekent dat gevaccineerde reizigers uit zeerhoogrisicogebieden niet 
meer in quarantaine hoeven of dat hun quarantaine komt te vervallen. In de verslagperiode 
zijn geen handhavingsmaatregelen tegen overtreders geweest. 
 
De afgelopen periode zijn er geen ontheffingen verleend of plaatsen aangewezen waar 
ontheffingen kunnen gelden.  
 
Handhaving corona periode november en december 2021 
Over het algemeen kan ik zeggen dat de naleving van de coronamaatregelen naar wens 
verloopt. De controle op CTB bij sportverenigingen is hiervan een goed voorbeeld. Daar 
waar de regels door ondernemers niet goed werden nageleefd, zijn zij hierop aangesproken 
(door bedrijfscontactfunctionarissen en/of de boa’s). De actieve inzet van de 
bedrijfscontactfunctionarissen aan de voorkant werpt zijn vruchten af. Daarnaast heeft de 
gemeente brieven gestuurd naar de supermarkten en horeca over de nieuwe 
coronamaatregelen (lockdown). Er zijn constateringen gedaan dat bezoekers, maar ook 
personeel van winkels vaker hun mondkapjes moeten dragen. Ook een actief deurbeleid 
van de supermarkten was zeker voor verbetering vatbaar. Toch hebben zich geen excessen 
voorgedaan en zijn er geen bestuurlijke boetes uitgedeeld. In december is in één geval bij 
een schuurfeest een bestuurlijke waarschuwing uitgegaan naar de organisator. 
In de laatste twee weken van het jaar is een koppel van Flexteam (FT) ingezet. FT heeft van 
haar bevindingen dagoverzichten opgesteld waar het wel en niet goed gaat met de naleving 
van de coronaregels, afsteken van vuurwerk en (hang)jongeren. Dit heeft niet geleid tot 
trajecten van bestuurlijke handhaving. 
Aan het einde van het jaar is er een vangst gedaan van illegale cobra’s (vuurwerk). 
Daarnaast is er een melding geweest van een feestje in schuur. Bij controle is er echter niets 
geconstateerd. 
 

3. COVID-19 gerelateerde projecten 

Evenementen 
Het was spannend of de Sinterklaasintocht dit jaar doorgang kon vinden. Maar het is gelukt 
om dit op de traditionele manier veilig te laten plaatsvinden. De Hillegomse kinderen en hun 
ouders hebben er weer van genoten. 
In de maand december hebben er geen evenementen plaatsgevonden. 
Vanwege de afgekondigde nieuwe corona-maatregelen hebben we helaas moeten besluiten 
de nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ten slotte 

Als deze rapportage wordt opgesteld, is het nieuwe kabinet net beëdigd. Een van de 
grootste uitdagingen van de nieuwe ploeg ministers is om Nederland voor te bereiden en te 
begeleiden naar een situatie dat corona onder ons zal blijven. Dat we zullen moeten leren 
omgaan met het gegeven dat het virus door mutaties in de loop der tijd steeds weer op zal 
leven. De vraag is niet of er nieuwe virussen komen, maar eerder hoe ziekmakend en 
besmettelijk ze zullen zijn. Er zal een lange termijnvisie moeten komen, waarbij ook het 
basisniveau van de zorg betrokken moet worden. We moeten omschakelen van het frame 
van tijdelijke belasting naar een langdurige belasting van de samenleving door de pandemie. 
Hoe gaan we om met evenementen en grootschalige festiviteiten? Er ligt een belangrijke 
opgave om onze gemeente sterker uit de pandemie terug te laten komen. Wat is daarvoor 
nodig? Welke aanpak gaan we kiezen? Hoe vergroten we onze veerkracht nog meer? Hoe 
kunnen we ons aanpassen? Kunnen we de pijn verdelen? En wat kunnen we van elkaar 
leren? Vraagstukken die onze gemeenschap gaan raken en waarop we ons voorbereiden.  
 
We blijven in gesprek met elkaar om gezamenlijk door deze crisis te komen. We staan naast 
elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arie van Erk  
Burgemeester Hillegom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

  



 

 

 

Bijlage 1 

Data 

aankondigingen 

nieuwe) 

maatregelen 

 

Link naar: webpagina 

12 maart 2020 

Rijksoverheid stelt 
maatregelen in om 
de verspreiding van 
het coronavirus 
tegen te gaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-
coronavirus-in-nederland 
 

15 maart 
2020 aanvullende 

maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-

coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
 

23 maart 
2020 aangescherpt

e maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-

coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
 

31 maart 2020 alle 
maatregelen 
verlengd tot en met 

28 april 2020 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatr
egelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april 
 

21 april 2020 
maatregelen 
worden verlengd, 
wel voorzichtig 
meer ruimte voor 

kinderen en 
jongeren 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen
-corona-verlengd 
 

6 mei 2020: vanaf 
maandag 11 mei 
stap voor stap iets 
meer ruimte 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-
drukte-houd-15-meter-afstand 
 

19 mei 2020 
vervolgstappen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-
juni-in-eenvoudige-taal 
 

24 juni 2020 
verdere 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-
1-juli-2020-in-eenvoudige-taal 
 

6 augustus 2020 
besmettingen lopen 

op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-

eenvoudige-taal 
 

18 augustus 2020 

aangescherpte 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-18-augustus-in-
eenvoudige-taal 

 

1 september 2020 
terugblik, stand van 
zaken en vooruitblik 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/vraag-en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-
taal-de-situatie-met-corona 
 

25 september 2020 
extra maatregelen 
per 27 september 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/25/meer-
regio%E2%80%99s-met-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen 
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28 september 2020 
aangekondigd 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-

verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen 
 

13 oktober 2020 
meer maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke
-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen 
 

3 november 2020 

verzwaring 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-

verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown 
 

17 november 2020 
gedeeltelijke 
lockdown 
voortgezet. Wel 

enkele 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke
-lockdown-gaat-verder 
 

14 december 2020: 
lockdown per 15 
december 2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/12/14/tv-
toespraak-van-minister-president-mark-rutte 
 

12 januari 2021 
verlenging 
lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/nederland-
blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown 
 

20 januari 2020 
extra maatregelen 

ivm nieuwe 
varianten covid-19 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-

zorgen-om-nieuwe-virusvarianten 
 

2 februari 2020 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-
rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet 
 

23 februari 2021 
enkele 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-
meer-lucht-tijdens-de-lockdown 
 

8 maart 2021 
vervolg lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-
verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord 

 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen 
 

23 maart 2021 

vervolg lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/maatregelen

-tegen-corona-blijven-gelden 
 

13 april 2021 
vervolg lockdown 
en openingsplan 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/13/openingsplan
-stap-voor-stap-meer-mogelijk 
 

20 april 2021 
winkels en 
terrassen deels 
open, einde 
avondklok 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-
winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok 
 

11 mei 2021 
aankondiging 2e 
stap 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-
sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk 
 

17 mei 2021 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/17/tweede-stap-

openingsplan-wordt-definitief-gezet 
 

28 mei 2021 de 3e 
stap wordt gezet 
per 5 juni 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-
in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open 
 

18 juni 2021 meer 

versoepelingen zijn 
eerder mogelijk 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen 
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5 juli 2021 Kabinet 
presenteert agenda 

voor herstel en 
perspectief 

jongeren na corona 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/02/kabinet-presenteert-agenda-voor-herstel-en-

perspectief-jongeren-na-corona 
 

9 juli 2021 een 
tussentijdse 
persconferentie 
ingelast i.v.m. 

snelle toename 
aantal 
besmettingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-
toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer 
 
 

12 juli 2021 
Dringend advies 
voor komende 

week: blijf thuis en 
laat je testen na 
risicovol contact 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/12/dringend-advies-voor-komende-week-blijf-
thuis-en-laat-je-testen-na-risicovol-contact 

 

19 juli 2021 

Thuiswerken is 
weer de norm en 

frisse lucht als 
aanvullende 
basisregel 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2021/07/19/thuiswerken-is-weer-de-norm-en-frisse-lucht-
als-aanvullende-basisregel 

 

26 juli 2021 
Nederland past 

aanpak reizen 
binnen Europa aan, 
meerdaagse 
evenementen tot 1 
september afgelast 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/26/nederland-past-aanpak-reizen-binnen-europa-

aan 
 

2 augustus 2021 

verlenging verbod 
op eendaagse 
evenementen 
zonder vaste 

zitplaats tot 1 
september, met 

uitzonderingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2021/08/02/kabinet-verlengt-verbod-op-eendaagse-
evenementen-zonder-vaste-zitplaats-tot-1-september 
 

9 augustus 2021 
Zelftesten voor alle 
huishoudens in 
Nederland 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-alle-huishoudens-in-nederland 
 

13 augustus 2021 
Fysiek onderwijs 
open, andere 
coronamaatregelen 
verlengd 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-
coronamaatregelen-verlengd 
 

25 september 2021  
Verder openen 
m.b.v. 
coronatoegangsbew
ijs 

Coronatoegangsbewijs voor horeca, evenementen en andere 
activiteiten | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

2 november 2021 

toename van 
besmettingen leiden 
tot meer 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-
eenvoudige-taal 
 

12 november 2021 

verstrenging 
maatregelen i.v.m. 
grote toename 

Persconferentie coronavirus 12 november 2021 in eenvoudige taal | 

Rijksoverheid.nl 
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26 november 2021 
Gedeeltelijke 

lockdown 
maatregelen (na 

17.00 uur) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/vraag-en-antwoord/persconferentie-12-november-2021-in-

eenvoudige-taal 
 

14 december 2021 
(verlenging deel- 
lockdown) 

Persconferentie coronavirus 14 december 2021 in eenvoudige taal | 
Rijksoverheid.nl 

  

Kort overzicht 
coronamaatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen 
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Bijlage 2 Aantal nieuwe besmettingen met corona per week 

 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona 
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