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Corona & drukte in winkelgebieden rond feestdagen  
Deze week is gestart met het uitvoeren van de Beleidsuitgangspuntennotitie Werkgroep 

‘Winkelgebieden in aanloop naar de feestdagen’, waarin een aanpak beschreven is en 
(beleids)maatregelen opgenomen zijn die een te grote drukte in de winkelgebieden in aanloop en 
tijdens de feestdagen moeten voorkomen. 
 
Brief voor ondernemers 
Er is voor elke gemeente een brief opgesteld die verspreid wordt naar de ondernemers. In deze 
brief wordt gewezen op de eigen rol en verantwoordelijkheid van de ondernemers m.b.t. deurbeleid 

en het houden van toezicht. Ook worden ze geïnformeerd over het gedoogbesluit omtrent ruimere 
openingstijden en over het besluit geen medewerking te verlenen aan verzoeken tot het plaatsen 
van partytenten voor winkels 
 
Communicatie 
Deze week is ook de campagne ‘Koop lokaal, Met aandacht voor elkaar’ gestart, 

waarin mensen worden opgeroepen om elkaar de ruimte te geven, drukke 
plekken en momenten te mijden en doelgericht en alleen te winkelen. 

 

GGD  
In het Regionaal Beleidsteam (RBT) van 24 november is een somber beeld gedeeld door de GGD 
en medici over de coronasituatie in onze regio. De regio Hollands Midden heeft het hoogste aantal 
besmettingen van het land. Ter illustratie: de reguliere zorg is in het LUMC afgeschaald naar 51%. 
Ons dorp wordt iets minder hard getroffen, maar de druk op de zorg is hoog. De besmettingscijfers 
zijn hoog en stagneren (zoals ook het landelijk beeld). Het lijkt erop dat versoepelingen van regels 
niet aan de orde is richting de feestdagen. 

Ongeveer 80% van de clusterbesmettingen zijn in de thuissituatie (in plaat van het beeld dat 
scholen/bedrijven besmettingshaarden zijn). Dit vraagt aandacht richting de feestdagen, als 
mensen meer bij elkaar op bezoek komen. Met communicatiemiddelen zetten we hier op in. 
Waarschijnlijk beginnen de eerste vaccinaties in januari. 
 
Cijfers 
Daling van de cijfers ten opzichte van twee weken geleden. Hillegom is de gemeente met de 

laagste besmettingscijfers in de regio. 

 

   
 

Handhavingsbeeld 
Rustig. 
Wat opvalt is het beeld in de supermarkten. Medewerkers geven in een 1 op 1 gesprek aan, buiten 
het zicht van hun werkgever, dat ze zich vaak onveilig voelen. Vaak worden ze na het aanspreken 
door de klanten uitgescholden en voor van alles uitgemaakt. Vervolgens weigert de klant te doen 
wat van hen wordt gevraagd. Boa’s en FlexTeam merkten op dat veel werknemers van de 
supermarkten opzien tegen de komende drukte voor de feestdagen. 

 
Vuurwerk 
Sinds enige tijd is er in de dorpskernen sprake van vuurwerkoverlast. Dit is HLT breed maar in de 
gemeente Hillegom is de meeste overlast. 
Het betreft veel geluidsoverlast en een enkele keer is er sprake van vernieling. Politie en 
handhavers zien er op toe maar en nemen het onderwerp vuurwerk mee in hun dagelijkse 

surveillance.  
Ondanks verscherpt toezicht zien we nog geen afname van het afsteken van vuurwerk. 
In deze periode is het ook verboden om vuurwerk af te steken, vuurwerk categorie 1 uitgezonderd. 
Dit is het zgn. “kinder” vuurwerk als sterretjes ed. Dit jaar is er ook een landelijk vuurwerkverbod 
ingesteld voor de jaarwisseling.  
Naast het verbod om vuurwerk af te steken wordt er ook regelmatig illegaal vuurwerk afgestoken. 



 

Het is moeilijk om de overlastplegers te traceren en aan te houden. Afsteken van vuurwerk gaat 

zeer snel. Om de pakkans enigszins te vergroten gaan we de komende periode enkele doelgerichte 
acties uitvoeren. 
Dit wordt een samenwerking tussen politie, boas en toezichthouders. Personeel wordt deels in 
burger ingezet. In overleg met mij zijn er enkele locaties aangewezen waar we op gaan investeren. 
Het betreft korte acties gericht op het terugdringen van de overlast en waar mogelijk personen aan 
te houden. Bij aanhouding en als er sprake is van een overtreding zal er direct een sanctie worden 

opgelegd. 
 
Naast deze repressieve aanpak zal het jongerenwerk ook hun doelgroep benaderen en uitleggen 
dat het niet is toegestaan om vuurwerk af te steken en illegaal vuurwerk ook gevaarlijk is. 
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