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Persconferentie vrijdag 13 augustus 2021 

 
Vanavond om 19.00 uur is er weer een persconferentie. Gisteren werd al bekend dat behalve voor het mbo, 
hbo en de universiteiten, nieuwe versoepelingen er nog niet direct in te zitten. Dat betekent dat de beperkingen 

die bijvoorbeeld gelden voor de horeca, festivals en het nachtleven, waarschijnlijk voorlopig nog van kracht 
blijven tot half september.  
 
Omdat de 1,5 meter maatregel blijft gelden, heeft het bestuur van de Harddraverij Hillegom besloten om de 
draverij en de kermis te annuleren. Er zullen wel een aantal kleinschalige activiteiten plaatsvinden.  
 
GGD 
 
Prikbussen en fijnmazig vaccineren 
Nu ongeveer 70% van de inwoners uit de regio HM minimaal een keer is gevaccineerd, loopt de 
massavaccinatiecampagne op zijn eind en stapt de GGD over naar fijnmazig vaccineren. Er zijn namelijk nog 
groepen waar de vaccinatiegraad laag is. Door specifiek aandacht te besteden aan die groepen, hoopt de GGD 
de vaccinatiegraad onder die inwoners alsnog te verhogen.  
De GGD Hollands Midden doet dit op drie manieren:  

1. Vaccineren van specifieke bijzondere, vaak kwetsbare, doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en 
thuislozen en asielzoekers. Zowel op de GGD-locaties als ter plaatse.  

2. Inzet van mobiele prikbussen in woonkernen en wijken.  
3. Vrije inloop door 'prikken zonder afspraak' in onze 'vaste' vaccinatielocaties.  

 
Locaties prikbussen HLT 
Op zaterdag 24 juli stond de Prikbus bij Ruigrok Productie in Hillegom. In totaal vaccineerde de GGD toen 150 
arbeidsmigranten tegen het coronavirus.  
 
Afgelopen zaterdag stond de GGD-Prikbus van 11.00 tot 17.00 uur op het Meer en Houtplein in Lisse. Je kunt 
hier zonder afspraak terecht voor de 1ste prik en er wordt meteen een afspraak gemaakt voor de 2e  prik. 
Daarnaast kun je er terecht voor voorlichting over de vaccinatie. De bus staat er de komende tijd elke 
zaterdag. In totaal werden 86 personen gevaccineerd.  
 
De GGD heeft flyers gemaakt in het Nederlands, Pools, Arabisch en Engels om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. De GGD is in de lead, maar wij ondersteunen met communicatie via onze eigen kanalen en 
netwerken.  
 
In augustus komt er ook een Prikbus in Hillegom (waarschijnlijk bij de Aldi) en Teylingen (bij station 
Sassenheim). 
 
Willem Engel en Beveiliging Prikbus 
Na een oproep van Willem Engel (Viruswaarheid) om mensen bij de Prikbus te fotograferen, voelden GGD-
personeel en mensen in de rij zich bedreigd door anti-vaxxers. Na vervelende situaties bij de Prikbus in 
Lekkerkerk is daarom besloten om de Prikbus in Lisse te beveiligen door mensen van het Flexteam. Uiteindelijk 
werd 1 persoon weggestuurd. Het laatste nieuws van de GGD is dat het rustig is gebleven. De GGD heeft 
aangifte gedaan tegen Willem Engel. 
 
Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19  
Vaccinatie tegen covid-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen. Dat blijkt uit onderzoek van 
het RIVM, waarbij gebruik is gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek door de GGD’en. Het 

onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance. 
 
Testen na je reis 
Als je terugkomt uit het buitenland is het advies van de GGD om je te laten testen. Ook als je volledig 
gevaccineerd bent. Welke test je gebruikt hangt af van het land waar je vandaan reist. Je kunt hiervoor een 
gratis testafspraak maken bij de GGD via www.coronatest.nl.  
 
Zelftesten voor alle huishoudens in Nederland 
Alle huishoudens in Nederland krijgen vanaf dinsdag 10 augustus een brief op de mat waarmee zij gratis 
2 corona-zelftests kunnen bestellen. Met een code in de brief kunnen mensen online de tests aanvragen, die 
binnen anderhalve week worden thuisbezorgd. Zo kunnen mensen zich testen voordat ze andere mensen 
ontmoeten, bijvoorbeeld op werk, op school of op een verjaardag.  
 
Vaccinatiegraad 
 

http://www.coronatest.nl/


  
 
 
Besmettingscijfers 
In de afgelopen week is het aantal gemelde personen met een positieve coronatest met 14% gedaald 
vergeleken met vorige week. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis moest worden 
opgenomen is gedaald met 27%. Op de IC werden 13% minder mensen met COVID-19 opgenomen dan de 
week ervoor. Het reproductiegetal is gestegen van 0,69 naar 0,79.  
De dalende trend zien we ook terug in de cijfers van Hillegom. 
 

   
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het college, 
 
Arie van Erk 

Burgemeester 


