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Kerstvakantie - jongerenactiviteiten 
Vanuit het jongerenwerk zijn niet alle online activiteiten doorgegaan, er was te weinig animo. De 

jongerenwerkers hebben dit moment gebruikt om individueel contact te maken met een aantal 
jongeren. Dit werd erg gewaardeerd en gaan ze doorzetten in de komende weken. 
De sportactiviteiten zijn druk geweest. De verenigingen hebben besloten extra trainers en velden in 
te zetten om toch iedereen te bedienen.  
Signalen op oudejaarsdag zijn, volgens afspraak, direct gedeeld met de wijkagent. 
 
Het was relatief rustig op straat, wel veel jongeren met vuurwerk (voornamelijk categorie 1). 

De sportactiviteiten zijn druk bezocht. We zijn nu met de buurtsportcoaches in gesprek om te 
bekijken of we tot aan de voorjaarsvakantie wat extra sportactiviteiten kunnen organiseren. Dit zal 
in lijn zijn met de activiteiten in de kerstvakantie (voetbal, tennis enz). Deze week zijn er 
evaluatiegesprekken met alle partijen en halen we ideeën voor de voorjaarsvakantie op. Het 
streven is om tot een vergelijkbaar aanbod te komen. 
 

Terugblik winkelgebieden rondom de feestdagen 
In aanloop naar de feestdagen hebben we een integrale benadering ingezet om met name 

spreiding van bezoekers en het in acht nemen van de 1,5 meter te stimuleren in de 
winkelgebieden. Vanaf de lockdown (15 december) is er vanuit de gemeente vooral ingezet op 
persoonlijk contact met ondernemers in de levensmiddelen-/foodbranche om de 1,5 meter en de 
mondkapjesplicht te kunnen garanderen. Door de samenwerking tussen ondernemers en gemeente 
én door de extra inzet van toezicht en handhaving is de drukte in de winkelgebieden rondom de 
feestdagen beheersbaar gebleven. 

 
GGD 
Overtuigende effecten van de lockdown van 15 december blijven vooralsnog uit. Het aantal 
mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar, 
maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog. Het kan zijn dat mensen tijdens en na 

de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft 
en minder mensen klachten hebben. 
 
Persconferentie 
Op dinsdag 12 januari staat er weer een persconferentie gepland. De verwachting is dat de 

lockdown wordt verlengd. 

 
Cijfers 
In vergelijking met de cijfers uit de raadsmail van 18 december is het aantal positief geteste personen 
gestegen. 

   
 
 
Vaccinatiebeleid  
De snelheid van vaccinatiecampagne wordt bepaald door de beschikbaarheid van de vaccins 
(leveringsdata en hoeveelheden).  Dit maakt dat er m.b.t. de planning nog verschillende 
onzekerheden zijn. De belangrijkste besluiten worden door de minister samen met de landelijke 
projectdirectie vaccinatie genomen. 
 

Locaties 
De GGD HM richt drie hoofdlocaties in. Die komen in Leiden, Alphen a/d Rijn en Gouda. 
Als deze zijn ingericht richten zij zich op de inrichting van vier kleinere locaties waarbij de 
reisafstanden voor zoveel mogelijk inwoners beperkt blijft. Eén van deze locaties komt centraal in 
de Duin- en Bollenstreek. 
 
 



Geen rol voor de gemeente 
Wij hebben als gemeente verder geen rol in deze grote vaccinatieronde. De communicatielijn die 

vanuit de Rijksoverheid gevoerd wordt over dit onderwerp, volgen wij ook. 
 

Communicatielijn vuurwerk en carbidverbod  
Voor de vuurwerkcampagne hebben we informatie in de gemeenteberichten 
geplaatst en op social berichten gedeeld van de Veiligheidsregio ingeleid met 

ons eigen bericht. Op deze manier wisten inwoners dat zij eventuele overlast 
konden melden bij politie of brandweer. Daarnaast hebben we abriposter 
gemaakt en in de gemeente verspreid.  

 
Werken in de feestdagenperiode 
Ook in de kerstperiode is er onverminderd doorgewerkt binnen HLT. Dat geldt voor de inzet vanuit 
de crisis organisatie met betrekking tot corona gerelateerde zaken, maar ook het reguliere werk is 
doorgegaan en waar nodig is er zelfs extra inzet gedaan zoals bij de Buitendienst met opruimen 
extra afval, kerstbomen etc. 
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