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Maatregelen vanaf 25 februari 
Vanaf vandaag, vrijdag 25 februari 2022, wordt een belangrijke stap gezet in het verder openen 
van Nederland. De meeste coronamaatregelen komen te vervallen zoals de verplichte afstand van 
1,5 meter, de mondkapjesplicht (behalve in het ov, op stations, luchthavens en sommige medische 
omgevingen) en u hoeft het coronatoegangsbewijs niet meer te laten zien in bijvoorbeeld de 

horeca, bioscopen en musea. Daarnaast gelden de normale openingstijden weer en is een vaste 
zitplaats niet meer verplicht. Op 15 maart is een nieuw weegmoment aangekondigd. 
 
Laatste raadsmail 
Omdat de maatregelen er nu bijna allemaal af zijn, is dit in principe de laatste of één na laatste 
corona raadsmail. Als er na het weegmoment op 15 maart nog nieuwe zaken zijn te melden’, zal ik 

u hier uiteraard van op de hoogte stellen. 
 
Thuiswerkadvies ambtelijke organisatie gewijzigd 
Het kabinet heeft het thuiswerkadvies aangepast naar: Werk 50% van je tijd thuis. Onze 
organisatie neemt dit advies over. Het past ook goed bij het nieuwe werkconcept: Werk waar het 

werkt. Wel moet er altijd een plekje worden gereserveerd en worden overlegd met de 
teammanager. 

 
Handhaving 
Over het algemeen was het rustig de afgelopen weken. De maatregelen werden niet overal zo 
nauw meer nageleefd toen de meeste maatregelen zo langzamerhand werden losgelaten. Wel 
bleven er bijvoorbeeld nog verplichte maatregelen staan voor de horeca wat betreft de sluitingstijd 
om 22.00 uur, CTB-controle, mondkapjes en 1,5 meter. Wij werden door de minister nadrukkelijk 
opgeroepen om te blijven handhaven op overtredingen. Dit is ook onze bestuurlijke 

verantwoording. We hebben ondanks de vele gesprekken helaas in de afgelopen periode één 
waarschuwingsbrief en één last onder dwangsom moeten uitreiken aan ondernemers die zich 
herhaaldelijk niet aan de regels hielden. Onze handhavers constateerden overtredingen zoals: 

- Overschrijven van de sluitingstijden; 
- Het niet dragen van een mondkapje terwijl dit wel verplicht was (personeel en 

bezoekers); 

- Het niet houden van de veilige afstand door bezoekers.  
 

GGD 
Openingstijden teststraten gewijzigd 
Vanaf zaterdag 26 februari veranderen de algemene openingstijden van de teststraten. Aangepaste 
openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 8:30-15:00, zaterdag en zondag 8:30-12:00. Op de test- 
en vaccinatielocaties van de GGD Hollands Midden blijven de maatregelen om een mondkapje te 

dragen en 1,5 meter afstand te houden gelden. Dat geldt ook voor de pop-uplocaties. De reden 
hiervoor is dat meer dan de helft van de mensen die zich bij de GGD laat testen op dat moment 
een corona-infectie heeft. 
 
Booster 
Vanaf 26 februari worden mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, 
volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis 

uitgenodigd voor een extra boosterprik. 
 
Vaccinatie- en testlocaties 
Vooralsnog start de GGD nog niet met nieuwe pop-ups. Omdat de groep van 70+ (en andere 
kwetsbare groepen) worden uitgenodigd voor een herhaalprik, doet dat weer een beroep op de 
capaciteit van vaccinatiemedewerkers. De verwachting is dat de huidige geplande prikacties 

gewoon doorgaan. De GGD is in afwachting van een besluit van VWS hoe om te gaan met testen. 
Daar passen zij hun testbeleid op aan. 
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Met vriendelijke groet, 
namens het college, 
 

Arie van Erk 
Burgemeester 


