
HILLEGOM  Raadsmail 29 januari 2021 

 
Avondklok 
In heel Nederland geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft iedereen 

binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Maandag jl. is besloten dat BOA’s onder 
bepaalde voorwaarden mogen beboeten bij overtredingen in het kader van de avondklok. In Hillegom zijn er 
vier boetes uitgedeeld. Social media in onze gemeente wordt volop gemonitord. De politie is scherp op signalen 
die mogelijk aanleiding geven tot samenscholing of rellen. 
 

GGD 

Vaccinatiecampagne 
In Hollands Midden zijn tot nu toe 4847 mensen gevaccineerd. Vanaf dinsdag 26 januari, is de GGD gestart met 
het vaccineren van mobiele thuiswonende 90+’ers. Ouderen die niet-mobiel zijn worden gevaccineerd door de 
huisarts of, als zij in een instelling wonen, door de instellingsarts. Vaccinatie is altijd vrijwillig en gratis.  
 
Vanaf donderdag krijgen 85-90-jarigen uit onze regio een uitnodigingsbrief op de deurmat. Mobiele ouderen 
binnen deze groep worden door de GGD gevaccineerd. Niet-mobiele ouderen door de huisarts of instellingsarts.  

 

Vaccinatielocatie in de Duin en Bollenstreek. 
Afgelopen donderdag, 21 januari hebben Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk mogelijke locaties 
geïnventariseerd. De HLT locaties zijn vooraf nog besproken met onze burgemeesters. Deze locaties zijn nog 
dezelfde dag gedeeld met de GGD die de uiteindelijke keuze en inrichting coördineert.  
  
Vrijdagmiddag 22 januari bleek dat de GGD een sterke voorkeur had voor de locatie NH Noordwijk Conference 
Centre Leeuwenhorst in Noordwijk vanwege de beschikbare faciliteiten (glasvezel, invalidentoilet, catering), 
parkeergelegenheid en oppervlak. Afgelopen maandag kwamen de veiligheidsregio (brandweer), Politie en  
G4S (beveiligingsbedrijf) kijken op de locatie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en hebben deze locatie positief 
beoordeeld.  
 
Afgelopen woensdag 27 januari is gestart met de inrichting en probeert de GGD het pand vrijdag gereed te 
hebben. De capaciteit om grootschalig te vaccineren is daarmee gerealiseerd. Omdat er nog te weinig vaccins 
beschikbaar zijn kan nog niet worden gecommuniceerd wanneer daadwerkelijk met vaccineren gestart wordt. 
De verwachting is, dat gezien het beperkt aantal beschikbare vaccins, vooralsnog alleen vanuit Leiden 
gevaccineerd wordt en pas in maart ook in Noordwijk gestart kan worden. 
  
Met de huisartsen in onze gemeente hebben we goed contact. We denken met hen mee wat betreft het 
identificeren van geschikte locaties. De huisartsen in Hillegom gaan gebruik maken van de GGD-locaties. De 
inzet van de GGD is om de vaccinaties zoveel mogelijk in de centrale locaties te concentreren en ze wil de 
huisartsen daarbij ook optimaal faciliteren. Voor een deel van onze inwoners geldt dat ze zich eventueel ook 
middels openbaar vervoer (trein/bus) naar de locatie in Leiden kunnen begeven omdat vanuit het centraal 
station Leiden gratis pendelbussen rijden. 
 

Diefstal persoonlijke gegevens teststraten 
Afgelopen vrijdag is de GGD dankzij tips van RTL Nieuws er achter gekomen dat er sprake zou zijn van diefstal 
en het verhandelen van persoonsgegevens uit de systemen die zij gebruiken voor de bestrijding van het 
coronavirus. Deze gegevens zouden online te koop aan zijn geboden. Hierop heeft de GGD GHOR Nederland de 
politie ingelicht, de eigen analyse uitgebreid, en een eerste voorlopige melding bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens gedaan. Vorig weekend is hard gewerkt zowel aan de kant van de GGD als bij de politie en 
het OM om deze situatie te verhelderen en bovenal te laten stoppen. Dat heeft geleid tot twee arrestaties van 
GGD-medewerkers van het landelijke coronatest afsprakennummer. 
 
Of er ook persoonsgegevens zijn gesloten en/of verkocht uit de regio Hollands Midden is niet bekend. De politie 
doet hier onderzoek naar. Als uit dit onderzoek zou blijken dat er gegevens gestolen zijn, worden betrokkenen 
hierover geïnformeerd. 

 

Cijfers 
In de regio Hollands Midden zit Hillegom hoger dan het gemiddelde. 
 

   
 
 
 
 
 



Netwerkstrategie  
Naar aanleiding van de rellen en de verontruste signalen over het welzijn van jongeren, gaan onze 
beleidsmedewerkers voor jongeren in gesprek met de jongerenwerkers. Zij zoeken daarop contact met scholen 
en jongerennetwerken. De accountmanagers Bedrijven, wijken en verenigingen gaan hier ook mee aan de slag 
en brengen signalen van buiten naar binnen. Zo krijgen we als gemeente een beeld waar we ondersteuning 
kunnen bieden. 

 
Interview 
In de gemeenteberichten van deze week stond een interview (bijgevoegd in deze mail).  
 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
Burgemeester 
 
  



‘We moeten dezelfde kant op blijven roeien’ 
De extra coronamaatregelen die de afgelopen dagen zijn ingegaan, vragen veel van inwoners en 
ondernemers, beseft burgemeester Arie van Erk. Maar ze zijn hard nodig, nu er een nieuwe 
virusvariant is opgedoken. Van Erk vraagt de mensen vol te houden. “We zijn bijna bij de 
eindstreep, deze laatste grote stap moeten we zetten.” 
 
Hoe kijkt u aan tegen de nieuwe maatregelen? 
“Ze zijn behoorlijk ingrijpend. ’s Avonds na negen uur de straat niet meer op, nog maar één bezoeker 
per dag ontvangen: dat is nogal wat. Het kabinet heeft flink aan de noodrem getrokken. En dat 
terwijl we langzamerhand hoopten op wat versoepelingen. Maar de situatie is compleet veranderd 
door de nieuwe, extra besmettelijke virusvarianten die opduiken. Dat kunnen we er niet bij hebben: 
onze mensen in de zorg lopen op hun tandvlees.”  
 
De cijfers gaan toch de goede kant op? 
“Er was inderdaad een daling ingezet. Maar door die Britse variant van het virus stijgt het aantal 
besmettingen straks razendsnel als we niets extra’s doen. Terwijl de ziekenhuizen al vol liggen en de 
zorg overbelast is. Een groot aantal extra zieken kunnen we er echt niet bij hebben. Dus we moeten 
echt nú iets doen. Anders zeggen we over een paar weken misschien: hadden we maar strenger 
opgetreden.” 
 
Hebt u er vertrouwen in dat deze maatregelen gaan helpen? 
“Ja, dit gaat echt effect hebben, zeker als we ons ook blijven houden aan de maatregelen die al 
langer gelden. Ik reken erop dat het aantal besmettingen beheersbaar blijft in de komende tijd, dat 
helpt ons deze laatste maanden wel door. Het zijn echt de laatste loodjes: de vaccinaties komen 
eraan, steeds meer vaccins worden goedgekeurd. Als dat goed op gang komt, krijgen we meer lucht.”  
 
Hoe gaat het in Hillegom? 
“Wat besmettingen betreft, zitten we onder het gemiddelde in de regio. Maar we weten ook dat je 
soms ineens weer hoger zit, dus we moeten alert blijven. We zien dat de meeste inwoners 
welwillend zijn en de maatregelen goed opvolgen. Maar tegelijkertijd zien we dat mensen het 
moeilijk hebben: de één tobt met zijn gezondheid, de ander heeft financiële zorgen, een derde is 
eenzaam of heeft stress. Iedereen heeft zijn verhaal, soms is het schrijnend wat mensen doormaken. 
Fijn is het te zien dat mensen weerbaar zijn en elkaar de helpende hand toesteken. Ook diverse 
instellingen, verenigingen en kerken doen veel op dat punt. Een groot compliment wil ik aan onze 
jeugd geven, ze doen hun stinkende best. Het is bizar wat we meemaken. Ongekend.” 
 
Wat zou u tegen inwoners en ondernemers willen zeggen? 
“Hou vol! We zijn bijna bij de eindstreep, deze laatste grote stap moeten we zetten. Dus blijf binnen 
tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s ochtends, werk thuis, zoek elkaar niet onnodig op, houd 
afstand. Hoe beter iedereen meedoet, hoe sneller er een einde komt aan deze situatie. Bedenk hoe 
fijn het is als onze kinderen op 8 februari weer naar school zouden kunnen, als bedrijven weer 
kunnen ondernemen. Het einde is in zicht. Maar we moeten wel dezelfde kant op blijven roeien, 
anders komen we er niet.” 
 
 


