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Inhoud mededeling 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Sinds de vorige raadsrapportage is er een forse toename van coronabesmettingen, die zich 
ondanks allerlei voorspellingen toch tamelijk onverwacht snel voordeed. Eerst een zeer 
snelle stijging van het aantal besmettingen, gevolgd door een snelle daling en nu zien we dat 
de cijfers stabiel dalend zijn. De eerder geplande versoepelingen werden in stappen 
teruggedraaid. Voor de horeca en de evenementen betekende dit een grote streep door de 
rekening. Ook voor onze gemeente betekende het dat evenementen, waar al zo lang naar 
werd uitgezien, niet door konden gaan.  
Gelukkig is de weg terug weer ingeslagen. De besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En 
het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar verwachting niet verder op. Daarom is 
besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten.  
 
Via deze raadsbrief informeer ik u over besluiten die zijn genomen in het kader van de 
coronacrisis en activiteiten binnen onze gemeente die daaruit voortvloeiden. De informatie in 
de brief heeft betrekking op de periode van 21 juni 2021 tot en met 20 augustus 2021.  
 
In de raadsbrief covid-19 zal ik de volgende hoofdthema’s nader toelichten: 

1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen periode 
2. Ontheffingen, aanwijzingen en handhaving 
3. Covid-19 gerelateerde projecten 

 
Wellicht ten overvloede wil ik u erop wijzen dat meer actuele en gedetailleerde informatie via 
de wekelijkse raadsmail covid-19 uw kant op komt. 
 
Indien u naar aanleiding van deze rapportage vragen heeft dan kunt u deze, naast de 
gebruikelijke wegen, ook mailen naar corona@hltsamen.nl. Uw vraag wordt dan zo snel 
mogelijk beantwoord.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Arie van Erk  
Burgemeester Hillegom 
 
  



 

 

1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen 
periode 

 
Landelijke maatregelen 
 
Sinds de vorige rapportage zijn, zoals ik hierboven vermelde, een aantal versoepelingen 
doorgevoerd door ons demissionair kabinet, maar ook weer vertraagd vanwege de 
toenemende besmettingen. 
Vrijdag 18 juni 2021 werd aangekondigd dat stap vier van het openingsplan gezet zou 
worden en dat er nog meer versoepelingen doorgevoerd zouden worden. Leidraad was dat 
alles mogelijk werd op de 1,5 meter. 
Nadat op 26 juni bijna alle deuren waren geopend, was het aantal besmettingen in 
Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken 
waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Vooral onder die mensen die niet of nog 
niet volledig waren gevaccineerd, bleek de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan 
gedacht. Daarnaast werden ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk 
een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. 
Daarnaast zorgde de kans op nieuwe virusmutaties voor onzekerheid. En de langdurige 
klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben. 
Op vrijdag 9 juli werd er een tussentijdse persconferentie ingelast. De snelle toename in het 
aantal besmettingen dwong tot maatregelen in de zomer. De maatregelen per 10 juli gelden 
tot 13 augustus hadden vooral betrekking op:  

 Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter 

 Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport 

 Deze basisregels zijn uitgebreid met een vierde: zorg voor voldoende ventilatie 
 

 
Op de persconferentie van 13 augustus zijn de maatregelen verlengd tot en met 19 
september. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op 
universiteiten.  
 
Meer over de overheidsmaatregelen is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-
openingsplan.  
In bijlage 1 zijn de verwijzingen naar alle ‘corona-persconferenties’ opgenomen. 
 
Besmettingen en vaccinaties binnen de gemeente: 
In Hillegom is tot mijn opluchting sinds de scherpe stijging begin juli ook een scherpe daling 
van het aantal besmettingen ingezet. Zij het dat de daling in de eerste weken van augustus 
minder snel gaat. Voor Hillegom is het besmettingscijfer gelijk gebleven vergeleken met 
week 31. 
Het totaal aantal actieve uitbraken in de regio is historisch laag met zoals te verwachten 
nauwelijks onderwijs clusters. Volgens de GGD is maar 7 % van de nieuwe besmettingen 
gerelateerd aan een cluster. Mogelijk kijken we hier tegen het effect van immuniteit voor het 
virus, aldus de GGD; het popt op, maar verspreidt zich nauwelijks. 
 
In bijlage 2 vindt u zoals gebruikelijk, actuele cijfers rondom de besmettingen binnen onze 
gemeente en die van Hollands Midden. Deze cijfers zijn ook altijd terug te vinden op: 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.    

 
Vaccinaties 
Fijnmazig vaccineren 
Nu ongeveer 70% van de inwoners uit de regio minimaal een keer gevaccineerd is, loopt de 
massavaccinatiecampagne op zijn eind. Daarom stapt de GGD over naar fijnmazig 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feengezonderhollandsmidden.nl%2Fdashboard%2Fdashboardthemas%2Fcorona&data=04|01|j.vanrixtel%40hltsamen.nl|7a642d5d27864b074c3408d8fbfb9d0f|3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9|0|1|637536405693600289|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=zZ%2B6wOfZ9m9rRF%2FHnWHhc77K5OV7xe98sSom%2FGaGncI%3D&reserved=0


 

 

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.  
 
Vaccineren van arbeidsmigranten 
De GGD Hollands Midden heeft uitzendbureaus en werkgevers die met arbeidsmigranten 
werken aangeschreven over de diverse mogelijkheden om hun medewerkers te laten 
vaccineren. Dit kan op het bedrijfsterrein bij +100 werknemers of op de vaste 
vaccinatielocatie in Leiden met tijdsloten waar ook tolken aanwezig zijn. Verschillende grote 
uitzendbureaus in de Duin- en Bollenstreekregio hebben de handschoen opgepakt en 
hebben grootschalige acties opgezet om hun medewerkers (vrijwillig) te laten vaccineren. Zo 
is er begin augustus bij Ruigrok in Hillegom op locatie geprikt en wordt deze actie half 
augustus nogmaals herhaald. Vanuit de gemeente staan wij in nauw contact met de GGD en 
met de uitzendbureaus om de voortgang te monitoren en te helpen waar nodig. 
 
Inzet prikbussen 
De GGD heeft in overleg met de bollengemeenten een verdeling gemaakt voor de inzet van 
prikbussen. Deze bussen worden gespreid over de week in onze gemeenten en woonkernen 
(Sassenheim, Voorhout, Warmond,  Lisse, Hillegom) ingezet. We werken hierin samen met 
de gemeenten in  Duin & Bollenstreek (Noordwijk en Katwijk). De overige locaties volgen in 
de tweede helft van augustus. 
Met de GGD hebben we afgesproken dat: 

 Keuze van locatie wordt bepaald op basis van zo goed mogelijke doorloop en 
centrale ligging 

 Prikbussen hebben naast de taak van vaccineren ook die van 
informatieverstrekking. 

 De inzet van de bussen wordt verder gerealiseerd in de tweede helft van augustus.  

 De inzet van de bussen gaat gepaard met een communicatiestrategie waaronder de 
inzet van sleutelpersonen om burgers te bereiken. 

 Wanneer het bezoek aan een prikbus merkbaar vermindert kijken we naar 
alternatieve locaties. 

  
Onderstaande matrix is met de GGD en de bollengemeenten afgestemd om een zo goed 
mogelijke verdeling over de week te realiseren. Wat de keuze van locaties betreft zijn vooral 
de mogelijkheden tot aanloop en zichtbaarheid leidend geweest. Gedurende een aantal 
weken wordt er een dag in de week een bus op de afgesproken locatie gestationeerd.  
   
 

dag Gemeente/woonkern Locatie/evenement 

maandag Noordwijkerhout 
  

 

dinsdag Katwijk 
Rijnsburg 
  

 

woensdag Hillegom Henri Dunant plein 

donderdag Noordwijk 
Sassenheim 

 
JP Gouveneurlaan 

vrijdag  Voorhout 
  
  
Warmond 

Raadhuisplein  
Gemeentehaven, brug bij 
Koudenhoorn 

zaterdag Lisse Meer en Houtplein 

 

 



 

 

In verband met bedreigingen van de vaccinatiebus in Katwijk en de aangifte van bedreiging 
in Lekkerkerk heeft de GGD gevraagd om beveiliging op de dagen dat zij in de kernen 
aanwezig is. De eerste zaterdag dat deze in Lisse stond is 1 persoon weggestuurd. Die 
beveiliging wordt ingevuld door Flexteam, onder regie van de gemeente. 
 

Testbussen 
Omdat veel mensen inmiddels gevaccineerd zijn, denkt de GGD dat er in het najaar minder 
massaal getest zal worden. De uitdaging voor het najaar komt daarmee vooral te liggen op 
het snel en flexibel kunnen inspringen op ontwikkelingen. De GGD Hollands Midden wil 
gerichter gaan testen door naast drie vaste testlocaties (Leiden, Gouda en Alphen aan den 
Rijn), ook vijf mobiele testbussen in te zetten. De testlocatie in Katwijk sluit per 1 september. 
Op basis van informatie over uitbraken en clusters, informatie van gemeenten en huisartsen 
bepaalt de GGD waar de bussen worden ingezet. Vakantiegangers uit een land met een 
gele of oranje kleurcode kunnen zich testen op dag 2 en dag 5 na aankomst met een zelftest 
of bij de GGD. Voor een test bij de GGD kan een gratis testafspraak via www.coronatest.nl 
worden gemaakt. In de afgelopen week hebben 912 inwoners (17% van het aantal geteste 
inwoners) zich laten testen nadat zij terugkwamen uit het buitenland (afgelopen 14 dagen). 
Van deze mensen is 21,1% positief getest. 
 
Vaccinatiegraad 
 
Op dit moment heeft 60,3% van de inwoners uit Hollands Midden van 12 jaar en ouder een 
eerste vaccinatieprik ontvangen door de GGD. Het percentage inwoners dat ook al een 
tweede prik bij de GGD heeft ontvangen is 53,1%. De vaccins die gezet zijn door de 
huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen zijn niet meegenomen in deze cijfers. Dat komt 
omdat de GGD die cijfers niet heeft. De vaccinatiegraad in de regio ligt daarom hoger. 
 
In  week 33 testte de GGD Hollands Midden 6154 personen in de teststraten, waarvan 11,9 
% positief testte.  
In totaal testten 627 personen uit onze regio positief op corona. Er zijn in week 33 twee 
personen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.  
Tot en met week 32 zijn 491.178 inwoners één keer gevaccineerd (60,3% van alle inwoners 
van 12 jaar en ouder). In totaal zijn nu 432.472 mensen uit de regio volledig gevaccineerd 
(53,1% van alle inwoners van 12 jaar en ouder).  
 
De CoronaCheck-app.  

Europese landen hebben afgesproken dat er 1 Europees systeem voor coronabewijzen 
moet zijn. Dat is het EU Digitaal Corona Certificaat (EU DCC). In Nederland gaat het EU 
DCC via CoronaCheck-app. In Nederland kunt u via de CoronaCheck-app een digitaal 
coronabewijs maken. Of op CoronaCheck.nl een papieren bewijs uitprinten. De app en de 
website maken hiervan een QR-code voor gebruik in het buitenland. 
Met de app bewijs je dat je gevaccineerd bent, dat je negatief op corona bent getest, of dat 
je recent al corona gehad hebt. Je kan CoronaCheck gebruiken voor toegang tot bepaalde 
locaties en om internationaal te reizen. Meer informatie is te lezen op 
https://coronacheck.nl/nl 
Het is niet bekend hoeveel inwoners van onze gemeente de coronacheck-app gebruiken. 
 
Afbouw crisisorganisatie – paraatheid HLT – overgang herstel en vernieuwingfase 
Gezien de dalende coronacijfers en de toenemende vaccinatiegraad, is de gemeentelijke 
organisatie zich aan het voorbereiden op de afbouw van de crisisorganisatie en de overgang 
naar de nafase/herstelfase en de vernieuwingsfase. Deze coronacrisis wijkt af van een 
normale crisis door de lengte maar vooral ook door de sociaal-economische reikwijdte van 
de gevolgen van de crisis(-maatregelen). Dit vereist een goede afbouw en overgangsfase.  
 
Hoewel er nog steeds sprake is van een ‘warme fase’ is het goed om voorbereid te zijn 
wanneer de crisissituatie afgerond is en de volgende fase begint. 
Er is gekozen om de klassieke nafase en de herstel & vernieuwingsaanpak in aparte 
trajecten op te pakken. Daarnaast is het van belang dat de gemeentelijke organisatie in deze 
periode voorbereid blijft op een eventuele opleving van de crisis.  

http://www.coronatest.nl/
https://coronacheck.nl/nl


 

 

De crisisorganisatie blijft de coördinatie en afstemming verzorgen o.a. van de handhaving 
van de COVID-maatregelen, de uitvoering van taken rondom vaccinaties en testlocaties, het 
dienen als vraagbaak en aanspreekpunt met betrekking tot coronavraagstukken, 
evenementen tijdens de coronaperiode (Corona Informatie Punt/corona-desk) 
U wordt op de hoogte gehouden en betrokken bij beide trajecten wanneer deze echt van 
start gaan. 
 
Winkelgebieden 
Van alle zichtbare maatregelen die in de winkelgebieden zijn getroffen, zijn alleen de 
afsluitingen in het weekend in Lisse (Kanaalstraat/Blokhuis) en Hillegom (Hoofdstraat) 
gehandhaafd. Dit heeft te maken met de 1,5 meter die wel aangehouden moet worden. Voor 
deze doorstroomlocaties, zoals winkels en musea zijn er geen veranderingen doorgevoerd. 
Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen. 
 
Horeca 
Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland 
sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote 
groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het 
beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Ook binnen de HLT-gemeenten zijn 
enkele besmettingshaarden hierop terug te voeren. In goed overleg met verschillende 
ondernemers zijn hierna maatregelen genomen. In het kort komen deze erop neer dat de 
horeca de volgende normen hanteert: een vaste zitplaats op anderhalve meter; dagelijks 
sluiten van middernacht tot 06.00 uur; entertainment, zoals liveoptredens en harde muziek, 
is verboden. 
 
Netwerkstrategie 
De netwerkstrategie heeft als doel om via ketenpartners door te dringen in de haarvaten van 
de samenleving. We kunnen lokaal het verschil maken door er te zijn voor onze 
(doel)groepen. Een groot deel van het contact met de verschillende doelgroepen is het 
afgelopen jaar gaandeweg onderdeel geworden van de dagelijkse werkzaamheden van 
burgemeester en wethouders en veel medewerkers binnen de domeinen. Zo is er veelvuldig 
contact met bijvoorbeeld de ondernemers in Hillegom, de onderwijsinstellingen, 
sportverenigingen of zorgorganisaties. 
 
Tijdens de coronacrisis is de netwerkstrategie zeer waardevol gebleken. Het heeft ons 
gebracht tot in de haarvaten van de Hillegomse samenleving. Om de netwerkstrategie ook in 
de zomer door te trekken, heeft elke portefeuillehouder een gesprek met een 
inwoner/ondernemer/ (keten)partner uit zijn/haar portefeuille gevoerd. Tijdens de 
zomerperiode zijn deze interviews geplaatst onder de rubriek aandacht voor elkaar. Centraal 
in het gesprek staat wat corona heeft betekend voor hun werk/leven/welzijn, maar met de 
blik gericht op de toekomst. 
 
  



 

 

2. Ontheffingen, aanwijzingen en ingezette handhaving  

Met de huidige stand van de pandemie is het tot op heden niet mogelijk geweest om 
ontheffingen te verlenen of plaatsen aan te wijzen waar ontheffingen kunnen gelden.  
Met de versoepelingen per 26 juni 2021 en de aanscherping van de regels per 10 juli 2021 
achter de rug, zijn we nu in een relatief rustige periode aangekomen. Zowel bij de 
versoepelingen als bij de aanscherping van de regels zijn onze toezichthouders zichtbaar in 
onze kernen aanwezig geweest en hebben zij waar nodig ondersteuning geboden indien er 
vragen bij burgers en/of ondernemers bestonden. De ervaringen van onze toezichthouders 
leren ons dat de regels in het merendeel van de gevallen goed worden opgevolgd en dat er 
– indien nodig- goed naar de aanwijzingen van de toezichthouders wordt geluisterd.  
In Hillegom was het relatief rustig afgelopen periode. De jeugd zorgt regelmatig voor 
(geluid)overlast en rommel, maar steeds vaker weten de boa’s en medewerkers van 
Flexteam afspraken met de jeugd te maken zodat in ieder geval de rommel wordt 
opgeruimd. Helaas zijn de structuren van deze groepen niet stabiel en moeten afspraken 
over locatie en het opruimen van rommel regelmatig opnieuw worden gemaakt. 
In het algemeen is het rustig in de gemeente en komen de bewoners en vakantiegangers de 
resterende coronamaatregelen goed na. 
Tot slot is er per 1 augustus 2021 een einde gekomen aan de inzet van extra 
toezichthouders van het Flexteam. Sinds de start van de pandemie hebben zij ons dagelijks 
ondersteund met het houden van toezicht. Nu de maatregelen steeds verder versoepeld 
worden, is extra inzet niet meer nodig.  
 

Quarantaineverplichting 
Eind juni is 1x een bewoner van Hillegom gecontroleerd naar aanleiding van het mogelijk 
niet naleven van de quarantaineverplichting. Bij controle bleek echter alles in orde te zijn. In 
Hillegom, zijn geen boetes uitgedeeld vanwege het niet nakomen van de 
quarantaineverplichting. 
 

3. Covid-19 gerelateerde projecten 

 

Evenementen   
Voor Hillegom is in de afgelopen periode alleen het evenement ‘Kunst in het Park’ 
doorgegaan. Ook voor de  najaarsfeesten kunnen niet zo doorgaan zoals door menigeen 
gewenst wordt. In overleg met alle betrokkenen is gekozen voor een zeer beperkt 
programma-aanbod dat past binnen de geldende coronamaatregelen.  
 

4. Ten slotte 

 
De zwaarte van de corona-epidemie is aan het veranderen, de maatregelen worden steeds 
meer versoepeld, wat blijft is de onzekerheid wanneer we de crisis echt achter ons kunnen 
laten. Op 17 september a.s. hoopt het demissionaire kabinet een besluit te nemen over 
eventuele verdere afbouw van de huidige maatregelen. Net als vele andere inwoners van 
onze gemeente verlang ik er aan de ene kant naar dat we naar een situatie toegroeien 
waarin het normale leven weer ‘geleefd’ kan worden. Aan de andere kant moeten we er 
rekening mee houden dat corona niet uit onze samenleving verdwijnt. We zullen 
vermoedelijk blijvend geconfronteerd worden met corona als ziekte. Ook zijn de gevolgen 
van de ziekte en de maatregelen die we hebben moeten nemen ter bestrijding daarvan, nog 
niet zomaar verdwenen uit onze samenleving. Maar als er iets is dat deze crisis mij heeft 
geleerd, is dat er veel veerkracht in Hillegom aanwezig is. Daarnaast heeft deze crisis ons 
ook laten zien wat waardevol is en dat dat behouden mag worden en wat echt anders kan en 

veranderd mag worden.  

 
  



 

 

 

Bijlage 1 

Data 

aankondiginge

n nieuwe) 

maatregelen 

 

Link naar: webpagina 

12 maart 2020 

Rijksoverheid stelt 
maatregelen in om 
de verspreiding 
van het 
coronavirus tegen 
te gaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-
coronavirus-in-nederland 
 

15 maart 

2020 aanvullende 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-
coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
 

23 maart 

2020 aangescherp
te maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-
coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
 

31 maart 2020 
alle maatregelen 

verlengd tot en 
met 28 april 2020 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatre
gelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april 

 

21 april 2020 
maatregelen 
worden verlengd, 
wel voorzichtig 

meer ruimte voor 
kinderen en 

jongeren 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-
corona-verlengd 
 

6 mei 2020: vanaf 
maandag 11 mei 
stap voor stap iets 

meer ruimte 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-
drukte-houd-15-meter-afstand 
 

19 mei 2020 
vervolgstappen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-
eenvoudige-taal 
 

24 juni 2020 
verdere 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-
2020-in-eenvoudige-taal 
 

6 augustus 2020 

besmettingen 
lopen op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-

en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-
taal 
 

18 augustus 2020 
aangescherpte 

maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-18-augustus-in-eenvoudige-

taal 
 

1 september 2020 
terugblik, stand 
van zaken en 
vooruitblik 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-
situatie-met-corona 
 

25 september 
2020 extra 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/25/meer-
regio%E2%80%99s-met-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
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maatregelen per 
27 september 

 

28 september 

2020 
aangekondigd 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-
verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen 
 

13 oktober 2020 
meer maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-
lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen 

 

3 november 2020 
verzwaring 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-
verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown 
 

17 november 

2020 gedeeltelijke 
lockdown 
voortgezet. Wel 
enkele 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-

lockdown-gaat-verder 
 

14 december 

2020: lockdown 
per 15 december 
2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/12/14/tv-

toespraak-van-minister-president-mark-rutte 
 

12 januari 2021 
verlenging 

lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/nederland-
blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown 

 

20 januari 2020 
extra maatregelen 
ivm nieuwe 
varianten covid-19 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-
zorgen-om-nieuwe-virusvarianten 
 

2 februari 2020 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-
rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet 
 

23 februari 2021 
enkele 

versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-
meer-lucht-tijdens-de-lockdown 

 

8 maart 2021 

vervolg lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-

verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen 
 

23 maart 2021 
vervolg lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/maatregelen-
tegen-corona-blijven-gelden 
 

13 april 2021 
vervolg lockdown 
en openingsplan 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/13/openingsplan-
stap-voor-stap-meer-mogelijk 
 

20 april 2021 
winkels en 

terrassen deels 
open, einde 
avondklok 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-
winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok 

 

11 mei 2021 

aankondiging 2e 
stap 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-

sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk 
 

17 mei 2021 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/17/tweede-stap-
openingsplan-wordt-definitief-gezet 
 

28 mei 2021 de 3e 

stap wordt gezet 
per 5 juni 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-

in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open 
 

18 juni 2021 meer 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen 
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zijn eerder 
mogelijk 

 

5 juli 2021 

Kabinet 
presenteert 
agenda voor 
herstel en 
perspectief 
jongeren na 

corona 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2021/07/02/kabinet-presenteert-agenda-voor-herstel-en-
perspectief-jongeren-na-corona 
 

9 juli 2021 een 
tussentijdse 
persconferentie 
ingelast i.v.m. 
snelle toename 

aantal 
besmettingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-
toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer 
 
 

12 juli 2021 
Dringend advies 

voor komende 
week: blijf thuis 

en laat je testen 
na risicovol 
contact 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/12/dringend-advies-voor-komende-week-blijf-thuis-

en-laat-je-testen-na-risicovol-contact 
 

19 juli 2021 
Thuiswerken is 

weer de norm en 
frisse lucht als 
aanvullende 
basisregel 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/19/thuiswerken-is-weer-de-norm-en-frisse-lucht-

als-aanvullende-basisregel 
 

26 juli 2021 
Nederland past 

aanpak reizen 
binnen Europa 
aan, meerdaagse 
evenementen tot 

1 september 
afgelast 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/26/nederland-past-aanpak-reizen-binnen-europa-

aan 
 

2 augustus 2021 
verlenging verbod 
op eendaagse 
evenementen 
zonder vaste 
zitplaats tot 1 

september, met 
uitzonderingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/02/kabinet-verlengt-verbod-op-eendaagse-
evenementen-zonder-vaste-zitplaats-tot-1-september 
 

9 augustus 2021 
Zelftesten voor 
alle huishoudens 

in Nederland 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-alle-huishoudens-in-nederland 
 

13 augustus 2021 
Fysiek onderwijs 
open, andere 

coronamaatregele
n verlengd 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-
coronamaatregelen-verlengd 

 

  

Kort overzicht 
coronamaatregele
n 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen 
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