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Persconferentie en de aangepaste maatregelen 
Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar 
nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn 
besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo 
veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor 
coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te 
zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten 
vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.  

 
 
GGD 
Hoewel het aantal testen dat de GGD afneemt daalt, daalt het percentage positieve testuitslagen niet. Al vanaf 
begin januari blijft dat percentage schommelen tussen de 10% en 13%.  Er is dus geen sprake van een daling 
van het percentage positieve uitslagen.  
 
Het ministerie van VWS heeft besloten de landelijke voorraad vaccins nog eerder in te zetten. Dat betekent dat 
een groot deel van de vaccins die gereserveerd waren voor de tweede vaccinatieprik, nu worden ingezet als 
eerste vaccinatieprik.  
 
Cijfers 
Ten opzichte van vorige week zijn de cijfers in Hillegom gedaald. 

 

   
 
Handhaving 
Er zijn geen boetes uitgedeeld. De personen die na 21:00 uur buiten waren hadden de juiste papieren bij zich. 
De BOA’s voeren hier veel controles op uit.  
 

 

Evenementen 
Deze week heb ik een brief gestuurd aan de organisatoren van evenementen in onze gemeente. In deze brief 
geef ik aan dat evenementen weer plaats kunnen vinden vanaf het niveau ‘Waakzaam’ (50-150 positieve testen 
per 100.000 inwoners per week). Pas als het aantal positieve testen onder deze grenswaarde komt, is er zicht 
op mogelijke versoepelingen voor evenementen.  
Uitgaande van de routekaart is het aannemelijk dat eerst kleinere evenementen (tot 30 personen binnen/40 
personen buiten) georganiseerd mogen gaan worden. Deze worden, als de besmettingen afnemen, opgevolgd 
door grotere evenementen (60 personen binnen/80 personen buiten). Daarna kunnen we pas weer denken aan 
evenementen met meer dan 100 personen (zowel binnen als buiten). 
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