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Beste raads- en burgerleden, 
 
Graag brengen we u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de 
coronamaatregelen in onze gemeente. 
 

Verlenging verkeersbesluiten 
Vanaf 1 juni zijn er in de Hoofdstraat een aantal verkeersmaatregelen van kracht om meer ruimte 
te maken voor de terrassen. Deze maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 1 november. 
 
Ventilatie in schoolgebouwen 
Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het op orde brengen van alle ventilatiesystemen, 

heeft minister Slob per direct het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht. 
Het ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens onderwijspersoneel en 
diens leerlingen weet waar de school aan toe is. 
  
Het ambitieplan betekent voor scholen het volgende: 

Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te 
onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen; 

 Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. 
Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD 
adviseert hier over. 

 Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar 
de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen 
aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de 
eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan 

het landelijk beeld. 
  

Op www.weeropschool.nl/ventilatie hebben scholen de mogelijkheid om vragen over ventilatie en 
corona te stellen. Ook wordt hier alle benodigde informatie verzameld, zoals een handreiking over 
ventilatie. Daarin adviseert het RIVM scholen om: 

 een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee 

recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te 
vermijden; 

 na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook 
oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd. 

 
Terugblik op afgelopen weken  
In Hillegom is het beeld van de afgelopen weken met betrekking tot Corona wisselend. De 

besmettingscijfers lopen ook in Hillegom op, maar vooralsnog minder hard dan de landelijke cijfers. 
Maar bij een clusteruitbraak kan dit beeld zo weer wijzigen. Landelijk wordt gemerkt dat het 
naleven van de basisregels verslapt. Als gemeente gaan we de komende weken actiever 
handhaven. We gaan meer controleren op het naleven van de regels, en specifiek bij 
supermarkten, bouwmarkten en de horeca.  
 
We hebben in Hillegom tot nu toe twee clusterbestemmingen: 

 Café De Kleine Beurs: deze clusteruitbraak konden we eind juli melden als ‘onder controle’ 
en aflopend.  

 Woonzorgcentrum Parkwijk: er is een tweede clusteruitbraak in woonzorgcentrum Parkwijk 
geconstateerd. Het woonzorgcentrum heeft na de positieve testresultaten snel en adequaat 
gehandeld samen met de GGD. We zijn nauw betrokken bij Parkwijk en waar dit kan 
ondersteunen we hen. Helaas zijn er twee ernstig zieke bewoners, die eerder corona 

positief waren getest, overleden.  
 
In de horeca zien we een wisselend beeld. We hebben, zeker met de mooie zomerdagen, drukke 
terrasdagen gehad. Sommige cafés hebben zelf besloten om 23.00 uur dicht te gaan. Bij enkele 
cafés en restaurants zijn bezoekers en de eigenaren aangesproken op het niet naleven van de 
basisregels. We merken een wisselende bejegening naar onze Boa’s. Hier gaan we met eigenaren 
over in gesprek. 
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Strengere aanpak supermarkten 

Op 13 augustus is er een brief gestuurd aan de super- en bouwmarkten in de gemeente over het 

belang van het hanteren van de basis hygiënemaatregelen en het afstand houden. Deze brief is 
verstuurd nadat er signalen zijn ontvangen van inwoners dat zij zich regelmatig onveilig voelen in 
de supermarkt. In deze brief is ook aangeven dat er de komende tijd steekproefsgewijs extra 
controles uitgevoerd worden om te beoordelen of de basisregels goed worden nageleefd. 
Op deze brief is nog geen reactie gekomen. 
 

 
Evenementen in augustus: gaan niet door.  
 
 

Datum Wat Status 

22-aug Rommelmarkt Evenement is door organisatie afgezegd ivm uitbraak Corona in 
Hillegom en het niet doorgaan van de Jaarmarkt vindt zij het ongepast 
een rommelmarkt wel door te laten gaan. 

29-aug Jaarmarkt Evenement gaat niet door, kan niet de 1,5 meter garanderen.  

24-aug Huttenbouw  Gaat niet door, te laat om alle vrijwilligers te vinden omdat de 
organisatie ervan uit was gegaan dat tot 1 september 2020 geen 
evenementen konden plaatsvinden, Te kort dag om alles te kunnen 
organiseren. 

27-aug Barbecue 
workshop 

Gaat niet door want zolang 1,5 meter maatregel er is, heeft dit 
evenement geen zin.  

 
 

Thuiswerken tot december blijft van kracht voor HLT organisatie. 
Het uitgangspunt voor medewerkers van de gemeente is nog steeds om zoveel mogelijk thuis te 
werken. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 december 2020. 

Medewerkers die naar kantoor willen komen reserveren daarvoor een werkplek na goedkeuring van 
de teamleider. Dat is belangrijk om zicht te houden op wie er op een bepaald moment op kantoor 
was, voor het geval de GGD vraagt om een contactonderzoek. Mocht een collega besmet raken, 
dan is er een speciaal protocol waarbij de GGD het voortouw heeft. 

 
 


