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Testlocaties in Lisse en Sassenheim 
Het kabinet is gestart met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. 

Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan 

worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het kabinet werkt hiervoor samen met 
betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. In onze regio gaat in Lisse de Keukenhof 
twee weekenden open (9, 10 en 11 april) en (16, 17 en 18 april). Per dag mogen er 5000 mensen 
naar binnen.  
 
Doel van deze nieuwe pilots met toegangstesten is om verder te onderzoeken hoe de inzet van 

testen werkt voor onder andere de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid onder 
mensen. De ministeries van VWS, EZK en OCW werken samen met Stichting Open Nederland om 
de uitvoering van pilots in goede banen te leiden. Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige 
activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal 
bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, 
sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen 

grote en kleine bedrijven of instellingen. 
 
Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en 
krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-
app. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op 

grote schaal. 
 

De teststraat (op het terrein van De Keukenhof) staat er drie maanden en kan ook gebruikt worden 
voor andere proeflocaties. Met een testlocatie op locatie de Keukenhof dragen ze bij aan een 
landelijke dekking van dergelijke teststraten. 
 
Persconferentie 13 april 
Op dinsdag 13 april is er weer een persconferentie. Dan volgt er naar aal waarschijnlijkheid meer 
nieuws over de volgende fasen in de crisis waarin steeds meer mogelijk wordt in de samenleving. 

 
Hillegoms muziekfeest 
Het Hillegoms Muziekfeest is definitief verplaatst naar juni 2022. Helaas moeten we dit voor de 
tweede keer op rij overslaan.  
 
Update Bollenvelden 

Het was afgelopen weekend rustig rondom de Bollenvelden. Alle wegen waren toegankelijk. De 
weersverwachting voor dit weekend is regen en koud. Er wordt om die reden geen grote drukte 

verwacht. Vanzelfsprekend blijven we de velden monitoren. Via een liveblog op onze gemeentelijke 
website houden wij inwoners op de hoogte van de verkeerssituatie en de drukte rondom de 
bollenvelden. 
 
Jongeren  

De Belt, Van Nispenpark en Elsbroekpark worden druk bezocht door jongeren. Ook het 
centrumgebied is een plek waar veel jeugd komt. Wij merken dat de behoefte bij de jeugd om naar 
Nexus te komen is gegroeid en zij hangen dan ook vaak rondom het gebouw. De uren net voor de 
avondklok zien wij ook veel jeugd op straat. Na het ingaan van de avondklok zien wij nauwelijks 
jongeren buiten. Het psychisch welbevinden van jongeren is echt een aandachtspunt. Zij hebben 
het moeilijk. 
 

Ramadan 
Er zijn gesprekken geweest met de moskee. Die gesprekken zijn heel goed verlopen. Er wordt geen 
uitzondering gemaakt als het gaat om het avondgebed en het ingaan van de avondklok. 
Jeugd- en jongerenwerk zijn tot de avondklok beschikbaar (dat is langer dan normaal). Zij hebben 
intensief contact met jongeren.  
 

Arbeidsmigranten 
Op initiatief van de GGD wordt er een doelgroepenanalyse gedaan als het gaat om covid-19 
besmettingen. HLTsamen heeft voor deze analyse de doelgroep arbeidsmigranten aangedragen. 
Hiermee krijgen wij mogelijk meer inzichten in Covid-19 gerelateerde zaken als het gaat om 
uitzendbureaus, huisvesting etc. 
 
Koningsdag en 4/5 mei  

Koningsdag zijn er alleen activiteiten op scholen. 
Zowel Koningsdag als 4 mei vindt digitaal plaats. 
In het RBT is afgesproken om in de regio dezelfde (handhavings)lijn te hanteren.  
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/cijfers-en-onderzoeken-over-het-coronavirus/pilot-toegangsbewijzen


Toezicht en Handhaving 

In de hele regio is het beeld dat de handhaving een beetje aan het einde van het latijn is. De 
lontjes van mensen die zij aanspreken worden ook steeds korter. 
Jumbo Hillegom was tijden de Paasdagen te druk. Dit wordt juridisch uitgelopen.  
Weekend vrij rustig mede dankzij het slechte weer. 

 
GGD 
Vaccinatie alleen mogelijk met uitnodigingsbrief 

De GGD GHOR Nederland merkt dat mensen die nog niet aan de beurt zijn toch proberen een 
vaccinatieafspraak te maken. De GGD vaccineert deze personen niet en annuleert alle afspraken 
van mensen die nog niet aan de beurt zijn. 
 
Vaccinatiegraad 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Besmettingscijfers 
In vergelijking met vorige week zijn de cijfers iets gedaald. 

 

   
 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
burgemeester 


