
HILLEGOM  Raadsmail 6 november 2020 

 

Nieuwe noodverordening  
Op woensdag 4 november 2020 is om 22.00 de 16 e noodverordening van kracht. 
In navolging op de 15e verordening zijn er nog meer restricties gekomen. De druk op de reguliere 
zorg is op dit moment te groot. Om dit proces te doen keren is het van belang dat het zogenoemde 

reproductiegetal naar beneden gaat 
De regels in de nieuwe noodverordening zijn te lezen op de website van 

https://www.hollandsmiddenveilig.nl/ 
 

Proces nieuwe Covid wet 
De Covid wet  gaat 23 november in. In de commissie van november en de raad van december 
wordt de raad om zienswijzen gevraagd over het regionaal toepassingskader van de wet. Hierover 
komt een digitale voorlichting. 
 

GGD 
De teststraten in Hollands Midden bieden sinds vorige week voldoende testcapaciteit. Als je ‘s 

ochtends via de website coronatest.nl of belt (0800-1202) voor een testafspraak, kan je veelal 

dezelfde dag nog terecht.  
 
Cijfers 
 

  
 

Tweede Kamer verkiezingen 
Vanuit de Rijksoverheid is besloten om speciaal voor kwetsbare doelgroepen 15 en 16 maart toe te 
voegen als extra stemdag. Ook het aantal machtigingen gaat van 2 naar 3. 

Binnenkort start de werving van stembureauleden en zijn we op zoek naar alternatieve locaties 
voor stembureaus. Scholen zijn kwetsbare locaties in coronatijd. 

 
Handhavingsbeeld 
In het centrum van Hillegom was het gezellig druk. We zien op bepaalde plekken wel veel jongeren 
samenkomen. Hier wordt strak op gemonitord en indien nodig doorgepakt. Het vuurwerk blijft een 
probleem. De vuurwerkoverlast en gerelateerde vernielingen zijn onacceptabel. Vanuit politie en 
handhaving wordt nu gekeken hoe we dit kunnen terugdringen.  
Vanuit de nieuwe maatregelen is er een groeiende vraag aan inzet van handhaving (handhaven op 
meer dan 2 personen bij elkaar etc). Dit kan gaan leiden tot keuzes maken of extra inzet. We  

maken hier een plan voor. 
 
Winkels en feestdagen 

Voor dit onderwerp is een projectgroep opgestart om dit integraal op te pakken. Daarnaast volgt er 
regionaal overleg om te zorgen dat bijvoorbeeld verruimde winkeltijden regionaal gelijk getrokken 
worden. Op zeer korte termijn gaat de projectgroep in overleg met winkeliers en komt met 

voorstel. 

 
Met vriendelijke groet 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
burgemeester 

https://www.hollandsmiddenveilig.nl/

