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13 maart 2020
Landelijke maatregelen bestrijding Coronavirus en gevolgen voor
Heemstede
Nieuwe landelijke maatregelen van 12 maart 2020
Astrid Nienhuis

Gistermiddag, 12 maart, heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden zonder
tegenbericht in ieder geval tot en met 31 maart 2020. Ook voor Heemstede heeft dit een
grote impact. Met dit collegebericht informeer ik u over de maatregelen van de gemeente
Heemstede.
Dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners en ondernemers gaat zoveel
mogelijk door. Denk hierbij aan uitgifte van identiteitsbewijzen en rijbewijzen of de
dienstverlening van sociale zaken. De balies en loketten blijven dus open en de gemeente is
gewoon telefonisch bereikbaar. Ook de buitendienst blijft haar service verlenen. Alleen de
avondopenstelling van Publiekszaken vervalt op dit moment.
Gespreide bezetting
Vanuit het oogpunt van risicospreiding wordt een minimaal benodigde bezetting
aangehouden en werken medewerkers in een gespreide bezetting verdeeld over de dag.
Medewerkers die niet bij de primaire processen betrokken zijn vragen wij in lijn met de
landelijke richtlijnen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.
Evenementen en bewonersbijeenkomsten
Het kabinet heeft een verbod uitgevaardigd voor bijeenkomsten of evenementen met meer
dan 100 personen. Met de organisatoren van 100+ evenementen, die tot en met 31 maart
staan gepland, wordt contact opgenomen om deze te annuleren. De Mikki vlooienmarkt en
de Kunstbeurs zijn inmiddels afgezegd.
Bewonersbijeenkomsten die vanuit de gemeente zijn georganiseerd worden afgelast. De
Formule 1-informatieavond, die gepland stond voor dinsdag 17 maart, gaat daarom ook niet
door.
Communicatie
Het actuele landelijke nieuws, inclusief de getroffen maatregelen, vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel. Onze lokale informatie zullen we, zoals tot nu toe ook al
gebeurd is, publiceren op de gemeentelijke website. (De informatie is te vinden via de button
Coronavirus op de homepage). In de bijlage vindt u een bericht aan alle inwoners en de
praktische informatie die we vandaag op de gemeentelijke website publiceren.
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Bericht voor website
Brief burgemeester
Beste inwoners,
Gisteren 12 maart werd bekend dat in Heemstede een tweede inwoner besmet is met het
Coronavirus. Op dezelfde dag kondigde de regering nieuwe maatregelen af tegen de verspreiding van
het virus. Wij steunen die maatregelen. Het is aan ons om met verenigde krachten en gezond
verstand ervoor te zorgen dat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt wordt. De
GGD Kennemerland volgt de situatie op de voet. Natuurlijk hoop ik dat de mensen die besmet zijn
snel zullen herstellen.
De aanpak van het Coronavirus heeft een grote impact op het dagelijkse leven van ons allemaal, op
het werk, thuis en in het openbare leven. Niet alleen inwoners, ook ondernemers, verenigingen en
instellingen voelen de gevolgen. Mijn warme steun gaat uit naar alle harde werkers in de zorg en
iedereen die zich tijdens de Coronacrisis inzet voor de Heemstedenaren. Zij verdienen onze
waardering en steun. Ik leef mee met allen die aan de oproep van het kabinet gehoor geven en het
verstandige besluit nemen hun evenementen af te blazen.
Door de maatregelen dreigen ouderen en hulpbehoevenden te vereenzamen. Als u zich helemaal fit
voelt: zoek contact. Eenzaamheid voorkom je samen.
Vanuit de gemeente doen we ons best om de dienstverlening voort te zetten, zeker voor de meest
kwetsbare mensen. Natuurlijk gaan andere gemeentelijke diensten, zoals afvalinzameling,
handhaving, onderhoud openbaar groen, ook gewoon door. Door de voorzorgsmaatregelen en ziekte
is het misschien niet altijd mogelijk de service te geven die u van ons gewend bent. Wij vragen uw
begrip hiervoor.
Over de maatregelen in Heemstede houden we u via de website op de hoogte. De richtlijnen die
landelijk gelden, vindt u via: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Ik hoop dat deze maatregelen voor nu afdoende zullen zijn en de verspreiding van het virus snel zal
verminderen.
Astrid Nienhuis
Burgemeester van Heemstede
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Bericht voor website
Coronavirus en gevolgen voor Heemstede
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raken ook Heemstede.
Hieronder zetten we de praktische gevolgen op een rijtje. Deze maatregelen gelden zonder
tegenbericht in ieder geval tot en met 31 maart 2020.
Loketten en balies gemeente
Deze blijven gewoon open. U kunt hier terecht voor alle diensten zoals u gewend bent. Wel vervalt de
avondopenstelling op donderdag.
 Publieksbalie (Burgerzaken) werkt met één balie. Hou dus rekening met langere wachttijden
 Avondopenstelling van de publieksbalie op donderdag van 17.00 tot 19.30 uur VERVALT
 Loket Heemstede is open op de normale tijden
 Sociale Zaken is open op de normale tijden
Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar.
Contactgegevens en openingstijden.
Huwelijken en begrafenissen
 Ook hier geldt dat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn. Dit wordt afgestemd met
de betrokkenen.
Evenementen en bijeenkomsten
 De commissie- en raadsvergaderingen gaan door. U kunt deze bijwonen of online volgen:
gemeentebestuur.heemstede.nl
 Evenementen waar 100 deelnemers of meer worden verwacht, gaan niet door.
De organisatoren zullen de deelnemers hierover informeren.
 De informatiebijeenkomst over de Formule 1, gepland op dinsdag 17 maart, gaat NIET door.
Andere openbare locaties in Heemstede:
 Plein1: dicht voor publiek (ook de bibliotheek is gesloten)
 Kinderboerderij: gesloten op zaterdag en zondag
 Zwembad: blijft voorlopig open
 Sportverenigingen: informeren zelf hun leden
 Markt op woensdag: deze gaat gewoon door
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