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Persconferentie 
De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. 
De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén 
maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast 
kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat 
studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april. 

 
Bollenvelden 
De verwachting is dat het in het Paasweekend rondom de bollenvelden druk wordt. In het Paasweekend staan 
onze handhavers en mensen van communicatie paraat. Mocht het te druk worden in een bepaald gebied, dan 
sluiten we daar een gedeelte van de wegen tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer. Bij extreme drukte sluiten we 
het betreffende gebied ook voor wandelaars en fietsers. Zodra er genoeg uitstroom is, gaan de wegen weer 
open. Gevoel is wel dat de maatregelen dit jaar lastiger te handhaven zijn omdat mensen meer en meer naar 
buiten willen. 

 

Bestuurlijk handelingsperspectief 
Wat gaan we doen als het weer “open” gaat met een nieuwe/oude werkelijkheid? In april staat dit op de agenda 
van het veiligheidsoverleg. Dan wordt bekeken wat nemen we mee? Wat niet? Wat is de rol van de overheid?  
 

Toezicht en Handhaving 
Het beeld is relatief rustig. 
De deel van de BOA’s verschuiven hun werkzaamheden naar 23:00 uur ivm ingang van de avondklok om  
22:00 uur. Zij maken een koppel met flexteam/politie omdat ook de reguliere werkzaamheden van de BOA’s 
doorgaan. We zien dat er extra aandacht voor jongeren nodig is. 
 

GGD 
Vaccinatie met AstraZeneca hervat 
Afgelopen donderdag is het AstraZeneca-vaccin veilig bevonden. Daarom hervatte de GGD volgens landelijke 
afspraak vanaf woensdag 24 maart het vaccineren van zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers van wie de 
afspraak was geannuleerd hebben een sms-bericht ontvangen en kunnen opnieuw een afspraak maken. De 
GGD Hollands Midden verwacht de eerder geannuleerde vaccinaties binnen een week in te halen. 
 
Stijgende besmettingscijfers 
Vanwege het stijgende aantal besmettingen doet de GGD nu risico-gestuurd bron- en contactonderzoek. Dat 
betekent dat de positief geteste mensen gebeld worden over de uitslag en de leefregels. De GGD vraagt hen 
vervolgens zelf hun sociale omgeving te informeren dat zij in quarantaine moeten. Als het iemand niet lukt om 
de omgeving te informeren, doet de GGD dat. Op die manier hoopt de GGD dat alle betrokkenen zo spoedig 
mogelijk worden geïnformeerd.  
 
Clusters 
De besmettingen nemen sinds een aantal weken weer toe. Er worden ook steeds meer mensen in het 
ziekenhuis opgenomen. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe.  
Op dit moment zijn er 208 clusters in Hollands Midden. Een cluster betekent dat er drie of meer besmettingen 
te herleiden zijn tot een plaats en tijdstip. De clusters zijn in te delen in categorieën. Op dit moment zijn er 86 
clusters binnen het onderwijs 29 binnen de zorg. Ook zijn er 93 overige clusters. Onder overige clusters vallen 
bedrijven en thuissituaties.  
Opvallend met betrekking tot de clusters in de zorg is dat het aantal clusters afneemt en er bijna geen clusters 
meer voorkomen onder de oudste doelgroepen. Dat zijn de doelgroepen die zijn gevaccineerd. 
 
Priklocatie in de Bollenstreek 
Op 12 april gaat de Leeuwenhorst open als vaccinatielocatie in de Bollenstreek en dus ook voor Hillegom. De 
Leeuwenhorst is gekozen vanwege de geografische ligging in de regio. Ook onze huisartsen gaan gebruik 
maken van deze locatie. Prikken kan vanaf die datum dichter bij huis. Op deze nieuwe locaties worden per dag 
300 ouderen met Pfizer gevaccineerd. Op dit moment is de doelgroep 75 jaar en ouder aan de beurt voor 
vaccinatie.  
 
Cijfers 
Het aantal besmettingen in Hillegom is flink gestegen. 

   
 
Met vriendelijke groet 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
burgemeester 


