HILLEGOM Raadsmail 18 december 2020
Lockdown om contacten tot een minimum te beperken
Het coronavirus verspreidt zich nog sneller dan waar we op rekenden.
Daarom moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15
december t/m in ieder geval 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu
toe.
De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen,
tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er
elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan
een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas
is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk
is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen.
Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten
tot een minimum beperken.
GGD
Het aantal nieuwe besmettingen is gelukkig weer gedaald ten opzichte van vorige week. Daarmee is Hillegom
de gemeente met het laagste aantal besmettingen in de regio.

Handhavingsbeeld
Parken en winkelgebieden laten een rustig beeld zien. Nergens komt de 1,5 m in het geding.
Winkelgebieden
Op zaterdag 20, woensdag 23 en donderdag 24 december wandelen er in ons winkelgebied medewerkers van
de gemeente. Zij dragen een sandwichbord en een hoepel om aandacht te vragen voor de 1,5m afstand tot
elkaar. Zij richten zich op foodwinkels waar rijen ontstaan.
Jeugdactiviteiten
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de jeugd tussen de 14 en 27 jaar de coronabeperkende
maatregelen als zwaar ervaren. Vanuit het landelijke project maatschappelijke diensttijd is eind november €
10.000 per gemeente beschikbaar gesteld om deze jeugd iets extra’s te bieden in de kerst- en
voorjaarsvakantie. Dit doen wij in samenwerking met onze lokale partners. Ivm de huidige strenge lockdown is
een aanpassing gemaakt. Voor de kerstvakantie zijn online activiteiten opgezet en sportactiviteiten voor de
jeugd tot 18 jaar. Alle activiteiten zijn passend binnen de huidige coronabeperkende maatregelen en zijn in de
veiligheidsregio Hollands Midden getoetst.
De volgende activiteiten organiseren we voor de gemeente Hillegom:

Online 30 seconds, hints, fifa tournooi en bingo door Welzijnskwartier.

Game-evenement voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op 23/12 en 30/12 door
Welzijnskwartier.

Sportinstuif door Hillegom in Beweging.
Jaarwisseling
We starten een vuurwerkvrij (inclusief carbid)-campagne. Dat doen we door in abri’s posters te plaatsen met dit
thema. Daarnaast besteden we er aandacht aan via social media en in de gemeenteberichten.
Verder controleert de brandweer alle voormalig vuurwerkverkooppunten en is de politie preventief actief als het
gaat om vuurwerk.
Raadsmail kerstreces
Tijdens het kerstreces verschijnt er in principe (tenzij er een aanleiding is) geen raadsmail.
Met vriendelijke groet
namens het college,
Arie van Erk
burgemeester

