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Beste raads- en burgerleden, 
  
Graag brengen we u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de 
coronamaatregelen in onze gemeente. 
  
Drukte tijdens Paasweekend 
Ondanks de stevige oproep van de burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen aan recreanten 

om met de paasdagen uit de Bollenstreek weg te blijven, werd het toch te druk op zaterdag. Op 

dat moment zijn aanvullende maatregelen ingegaan, veelal in de vorm van afsluitingen van wegen. 

Die waren geldig tot Tweede Paasdag einde van de dag.  
  
Interviews in massamedia als strategie 
Om in korte tijd veel mensen te bereiken hebben we gekozen voor een strategie met inzet van 

massamedia en sociale media. Op Eerste Paasdag zijn interviews gegeven aan onder meer NOS, 

RTL, Hart van Nederland, Omroep West, Regio15, ANP en NU.nl. Dit heeft een heel groot bereik 

opgeleverd. Op Tweede Paasdag is het opnieuw gelukt aandacht voor onze streek te vragen, met 

als insteek het waardevolle initiatief van een aantal kwekers om op plekken waar veel toeristen 

komen de tulpen eerder te koppen. Doel hiervan is de streek minder aantrekkelijk te maken voor 

dagjesmensen en daarmee bij te dragen aan de vertraging van de verspreiding van het 

coronavirus. De media-aandacht voor dit initiatief is ook in de rest van de week gebleven.  
  
Maatregelen komend weekend 
Net als met Pasen is de Bollenstreek komend weekend opnieuw beperkt toegankelijk. De 

toegangswegen naar de bollenvelden worden op zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 18 uur 

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en sportfietsers. Bij drukte worden deze wegen ook 

afgesloten voor voetgangers en individuele fietsers. Alleen aanwonenden hebben dan toegang. De 

doorgaande, veelal provinciale, wegen blijven vooralsnog open. 
  

         De Leidsevaart tussen De Zilk en Halfweg (Lisse) is traditioneel een plek waar veel 

campers staan in het paasweekend. Dit is vanwege de coronamaatregelen nu niet 

toegestaan. De weg is, zolang het niet te druk wordt, wel toegankelijk voor fietsers, 

wandelaars en bestemmingsverkeer. 
         Buurgemeente Noordwijk sluit net als vorig weekend alle gemeentelijke 

parkeerterreinen en de weg naar Langevelderslag af. 
  
Boetes bij overtreding regels 
Handhavers letten ook komend weekend extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen 

dit weekend daarom boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en 

daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen. Zij grijpen ook in als locaties te druk 

dreigen te worden. De hoogte van de boete is voor jongeren van 13 t/m 17 jaar 95 euro. Voor 

iedereen die 18 jaar of ouder is bedraagt de boete 390 euro. Bij beide boetes komt daar nog 9 euro 

administratiekosten bovenop. Voor overtreders vanaf 18 jaar volgt ook een kleine aantekening op 

het strafblad. Voor minderjarigen is dat niet het geval.  
  
Corona spreekuur burgemeester 
Vandaag heeft burgemeester Lies Spruit live vragen beantwoord tijdens het Corona spreekuur op 

omroep Bo (op vrijdagen van 12.00 tot 13.00 uur). Op vrijdag 8 mei is burgemeester Carla Breuer 

te gast. Ook de burgemeester van Noordwijk neemt deel aan deze cyclus.  

  

Onderzoek RIVM/GGD via digipanels 

De regering heeft de RIVM Corona Gedragsunit ingesteld. Dit is een groep wetenschappers die 

kennis, houding en gedrag van inwoners richting de maatregelen monitort. Zij zien interventies in 

gedrag als belangrijkste middel op de pandemie te bestrijden. Het RIVM en de GGD’en zijn 



gevraagd een onderzoek uit te voeren naar dit gedrag. De GGD Hollands Midden heeft ons en 

andere gemeente gevraagd of wij onze Digipanels (digitale burgerpanels) hiervoor beschikbaar 

willen stellen. Dat hebben we gedaan. Eén dezer dagen gaat het eerste onderzoek naar de 

deelnemers van het Digipanel.   
  
Stand van zaken testen van zorgmedewerkers in Hollands Midden 

Vanaf 7 april is GGD Hollands Midden gestart met het testen van zorgmedewerkers met klachten 

die passen bij Corona. Er is een drive-in teststraat bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. De 

capaciteit van de teststraat is vorige week stapsgewijs opgevoerd en deze bedraagt inmiddels zo’n 

120 testen per dag. In de eerste dagen waren er problemen met de telefonische bereikbaarheid 

van het callcenter waar medewerkers aangemeld konden worden. Door een combinatie van 

vereenvoudiging van het aanmeldproces en uitbreiding van de telefoniecapaciteit zijn deze 

problemen opgelost. Lange wachttijden behoren daarmee naar verwachting tot het verleden. Deze 

week worden ongeveer 80 zorgmedewerkers per dag getest. Dit zijn er iets minder dan verwacht. 

Daarom is de mogelijkheid om personeel te laten testen en de manier om personeel aan te melden 

daarom opnieuw onder de aandacht gebracht van zorginstellingen. Daarbij is inmiddels ook de 

doelgroep uitgebreid (landelijk beleid). Als de aanvragen weer toe zouden nemen, kan de capaciteit 

van de teststraat inmiddels uitbreiden naar 150 testen per dag.  

Hillegom ondersteunt sociaal maatschappelijke organisaties 
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een tijdelijke maatregel om sociaal 
maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt. Voor de 
instellingen, verenigingen en organisatie die tot op heden een (jaarlijkse) subsidie ontvangen in het 
kader van de Algemene subsidieverordening Hillegom, zijn in ieder geval de volgende voorwaarden 
van toepassing om voor een voorschot in aanmerking te komen c.q. moet men minimaal aantonen 
dat:  

-          indien van toepassing alle bovenliggende regelingen van de Rijksoverheid zijn benut (zoals 

NOW, ToZo, TOGS  e.d.); 
-          alle maatregelen zijn genomen om kosten te minimaliseren; 
-          inzicht geven in hun actuele boekhouding; 
-          onderzocht hebben van welke andere regelingen of organisaties nog financiële hulp te 

verkrijgen is (bijvoorbeeld KNVB en andere provinciale en landelijke koepels). 
  
Koningsdag wordt Woningsdag 

Landelijk is aangekondigd dat Koningsdag dit jaar Woningsdag wordt. Het programma bij 

Woningsdag is zeer terughoudend. Ook voor Hillegom komt er een aangepast programma. Het 

Oranjecomité is hier in samenwerking met de gemeente druk mee bezig. Zodra dit programma 

bekend is, ontvangen jullie hierover meer informatie. 
  
  
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
  
Arie van Erk 
  
  
 
 


