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Beste raads- en burgerleden, 
  
Het kan u niet ontgaan zijn dat Hillegom de afgelopen dagen onderdeel is van het 

landelijk nieuws. Een cluster besmetting, na een horecabezoek in Hillegom is daarvan de 

oorzaak. Inmiddels zijn er 28 personen positief getest. De verwachting is dat dit aantal 

nog verder zal oplopen. Deze gebeurtenis heeft ook regionale uitstraling. We 

onderhouden daarom ook contact met de burgemeesters van de omliggende gemeenten. 

Met deze mail willen wij u informeren over de stand van zaken.  
  
De Kleine Beurs 

Op donderdag 16 juli wordt duidelijk dat er een cluster besmetting is in Hillegom. Vier 

personen worden positief getest op COVID-19. Alle vier hebben zij de 

horecaonderneming De Kleine Beurs bezocht op zaterdag 11 juli. De GGD start direct het 

bron- en contactonderzoek. 
De Kleine Beurs besluit vrijdag 17 juli, op eigen initiatief, de zaak te sluiten. 
  
Bron- en contactonderzoek 

Bezoekers die tussen 8 en 16 juli in De Kleine Beurs zijn geweest worden opgeroepen 

extra alert te zijn op (milde) klachten. Zodra zij die krijgen, moeten zij contact opnemen 

met de GGD. Mensen die op 11 juli De Kleine Beurs hebben bezocht wordt gevraagd 

thuis te blijven en contact op te nemen met de GGD.  
  
Eén van de landelijke maatregelen bij een clusterbesmetting is een intensief bron- en 

contactonderzoek. Dit onderzoek verkort de tijd tussen het ontstaan van de klachten en 

het starten van isolatiemaatregelen. Daarmee wordt de kans verkleind dat het virus zich 

verder kan verspreiden. Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met 

milde klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken.  
  
De mensen die nu besmet zijn of in contact zijn geweest met een besmet persoon, 

hebben advies van de GGD gekregen om thuis te blijven of extra op de gezondheid te 

letten. De GGD spreekt met ieder besmet persoon om de contacten in kaart te brengen. 

Op basis van dit contactonderzoek bepalen we welke maatregelen familie, vrienden, 

werknemers, klanten, etc. moeten nemen. Dit is maatwerk. 
  
Verspreiding 

Uit dit bron- en contactonderzoek komt snel naar voren dat andere bezoekers op 11 juli 

milde klachten hebben ontwikkeld. Deze mensen hebben echter niet allemaal het signaal 

opgepikt dat het corona zou kunnen zijn. Zij hebben daardoor bijvoorbeeld doorgewerkt 

en feestjes bezocht. Enkele ondernemingen en organisaties hebben maatregelen 

genomen, wanneer blijkt dat één van hun medewerkers De Kleine Beurs heeft bezocht, 

dan wel positief getest is. 

Het zorgde de afgelopen dagen voor enige verwarring als er in de media gesproken wordt 

over mogelijk honderden besmettingen. Later wordt dit verduidelijkt naar honderden 

contacten. In theorie zouden dit besmettingen kunnen zijn. Als één iemand bijvoorbeeld 

tien contacten heeft gehad, kan dat oplopen tot honderden contacten, wat niet wil 

zeggen dat dit ook besmettingen zijn. 
  
Wake up call 

De afgelopen dagen is er veel media aandacht geweest. Ik heb uitgesproken dat deze 

uitbraak een heel betreurenswaardige gebeurtenis is. Het gebeurt nu toevallig in 

Hillegom, maar het is een wake-up call voor heel Nederland. We zien in Hillegom dat 

ondernemers aanpassingen doorvoeren en dat inwoners de maatregelen weer 

nauwkeuriger volgen.  



Verdergaande maatregelen 

In de media laait de discussie op over een mogelijke regionale lockdown. Dit is op dit 

moment niet aan de orde. De GGD is nu bezig met een bron- en contactonderzoek met 

als doel de verspreiding te kunnen indammen. De besmetting heeft plaatsgevonden op 

11 juli. Omdat corona een incubatietijd van twee weken heeft, weten we rond eind juli/ 

begin augustus of er andere besmettingen naar aanleiding van het cafébezoek hebben 

plaatsgevonden. En of de thuisquarantaines voldoende zijn geweest op de besmettingen 

te stoppen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt, met de Veiligheidsregio, gekeken 

naar verdergaande maatregelen. We zien dat mensen heel erg bereid zijn om mee te 

werken aan het bron- en contactonderzoek. Ook treffen positief geteste inwoners hun 

maatregelen.  

Lering 

Opvallend is dat de meeste besmettingen in dit cluster zich openbaren bij mensen onder 

de 40 jaar. Deze groep krijgt (heel) milde klachten en denkt niet altijd direct aan corona. 

De kans op verspreiding van het virus is daarmee groot. Het laten testen bij milde 

klachten is daarom belangrijk. 

Verder bekijkt de gemeente Hillegom, samen met de eigenaar van De Kleine Beurs, de 

GGD en de Omgevingsdienst West Holland welke lessen we kunnen leren uit deze 

gebeurtenis. 
  
Al met al is het een roerige week. Het is heel erg vervelend dat dit gebeurd is. Zeker 

voor de mensen die ziek zijn geworden en voor onze ondernemers. Dat Hillegom op deze 

manier in het nieuws komt, heeft zijn weerslag op ons dorp. We hopen dat we volgende 

week kunnen zeggen dat we de verspreiding hebben kunnen indammen. Laat dit een 

wake-up call zijn voor heel Nederland, dat het naleven van de leefregels heel erg 

belangrijk is.  
  
Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zullen wij u opnieuw informeren. 
  
Arie van Erk 

Burgemeester van Hillegom 
  
  
 
 


