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Onderwerp
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede
Aanleiding
Omdat de ontwikkelingen elkaar weer snel opvolgen, zal het collegebericht één
keer per week worden verstuurd. Ook verwijst het college voor de meest actuele
ontwikkelingen naar de site: www.heemstede.nl of de landelijke site van het Rijk en
RIVM. Te vinden via de site van de VRK: https://www.vrk.nl. Het nieuwe landelijke
dasboard geeft realtime ontwikkeling van het virus weer, ook per gemeente:
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio. Dit dashboard wordt nog verder
ontwikkeld en aangevuld.
Algemeen
Het coronavirus heeft een ongekende impact op onze samenleving. Ook de raad,
het college en de gemeentelijke organisatie moeten improviseren en creatief zijn
om de gewone gang van zaken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
Vanzelfsprekend altijd op een verantwoorde manier, zodat het virus zoveel
mogelijk ingedamd wordt. Op regionaal en lokaal niveau zetten we in op het
‘nieuwe normaal’ en de 1,5 meter afstand maatschappij en bereiden we ons voor
om de gevolgen zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen op te pakken. De gemeenten lokaal hebben een
belangrijke rol in signalering en monitoring, maar ook in maatwerk en extra
ondersteuning naar o.a. ondernemers, ZZP’ers, gezinnen en kwetsbare groepen.
Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week.
Regio in beeld
Op 3 november kondigde het kabinet een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke
lockdown af voor een periode van twee weken. Dit met het doel om overbelasting
van de zorg te voorkomen. De periode van twee weken loopt af en de verwachting
is dat het kabinet zich deze week hierover verder zal uitspreken. In het hele land is
de stijging van het aantal besmettingen doorbroken.
Vooralsnog valt de regio Kennemerland op de landelijke routekaart onveranderd in
de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In de regio Kennemerland zijn in de periode
van 29 oktober tot en met 4 november 1.566 nieuwe besmettingen bekend,
waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 jaar (313 gevallen). Voor
Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 44 nieuwe besmettingen,
waarvan de meeste in de leeftijdscategorieën 40-49 jaar (8 gevallen) en 50-59 jaar
(9 gevallen). In de hierop volgende periode laten zowel de regionale en de lokale
besmettingscijfers duidelijk een dalende trend zien. In de periode van 5 tot en met
11 november zijn in de regio Kennemerland 1.198 nieuwe besmettingen bekend en
in dezelfde periode in Heemstede 35 nieuwe besmettingen. Nadere specificatie
van deze recentere cijfers volgt nog.
Vanwege de dalende cijfers kan het bron- en contactonderzoek inmiddels weer
volledig plaatsvinden. Dit maakt dat het verspreidingspatroon van het virus ook
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weer beter te volgen is. Belangrijk is wel te blijven stimuleren in het naleven van de
maatregelen. Daarnaast blijft testen een belangrijk onderdeel in de aanpak tegen
het virus. In Kennemerland wordt gewerkt aan een opschaling van de testcapaciteit
en naar verwachting wordt op 18 november 2020 een XL testlocatie op Schiphol
geopend. Daar komt bij dat sneltesten in de testlocaties worden geïntegreerd.
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet)
Op 27 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19. Deze coronawet zal naar verwachting op 23 november 2020 in werking
treden. De komst van de wet is een belangrijk moment om opnieuw keuzes te
maken over de organisatie in het licht van veranderende verantwoordelijkheden.
Dit betekent een wijziging in de huidige crisisstructuur. Het uitgangspunt in de regio
is dat we als gezamenlijke gemeenten blijven optrekken.
Afgelopen week heeft u een brief ontvangen met nadere informatie over de
gevolgen van de coronawet en het regionaal beleidskader op basis waarvan de
burgemeesters in Kennemerland met elkaar willen samenwerken. Op dinsdag 24
november 2020 vindt een digitale informatieavond plaats waarin de raad verder
over de veranderende crisisstructuur wordt geïnformeerd.
Veiligheid en handhaving
Toezicht en handhaving maken dagelijks rondes in de verschillende wijken van
Heemstede en zijn daarmee zichtbaar aanwezig. Daarbij krijgen locaties waarover
meldingen zijn binnengekomen extra aandacht, zoals meldingen van jeugdoverlast
of drukte bij supermarkten. Ook tijdens piekmomenten op de markt wordt extra
toezicht ingezet. Dit betreft vooral de grote toestroom van scholieren richting de
poelier tijdens schoolpauzes. Om overloop van jongeren naar de rest van de markt
te voorkomen is de poelier reeds verplaatst, wordt de stroom scholieren buiten de
markt om geleid en zijn er afspraken gemaakt om de toestroom aan bezoekers
beter te reguleren. De marktcommissie is hierin een partner voor de gemeente.
Samenleving
Met ingang van 4 november zijn publiek toegankelijke locaties voor twee weken
gesloten. Voor Heemstede specifiek betekent dit dat het zwembad SportPlaza
Groenendaal en de kinderboerderij ’T Molentje voor twee weken gesloten zijn.
Plein1 mag gedeeltelijk openblijven voor georganiseerde activiteiten.
Economie en werkgelegenheid
De gemeente blijft nauw in contact staan met ondernemers in Heemstede over de
huidige situatie. Daarin is vooral aandacht voor thema’s zoals spreiding van het
winkelend publiek door een verruiming van openingstijden, lokaal kopen, omgaan
met wachtrijen voor winkels, het opzetten van een gezamenlijke bezorgservice op
initiatief van de ondernemers en het terugdringen van uitstallingen in de openbare
ruimte. Samen met handhaving wordt gekeken naar de veiligheid in de openbare
ruimte op de Binnenweg, Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan.
Verdiepend onderzoek impact coronacrisis in Heemstede
Het rapport over de impact van de coronacrisis op inwoners en ondernemers in
Heemstede is reeds op de gemeentelijke website gepubliceerd en gedeeld via de
sociale media. Na aanleiding van het onderzoek is een eerste analyse uitgevoerd
naar knelpunten en kansen voor Heemstede. De analyse is op 17 november 2020
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in de commissie Samenleving ter bespreking aangeboden aan de raad. Eventuele
financiële gevolgen worden in het voorjaar met u besproken. Daarnaast wordt in
december 2020 een nieuwe editie van de regionale corona impact monitor
(kwantitatief onderzoek) verwacht.
Informatie en communicatie
Communicatie is van groot belang in deze crisis. De gevolgen van de nieuwe
maatregelen staan op de website van de gemeente met links naar regionale en
landelijke websites. Verder wordt landelijke en regionale informatie, zoals het
blijven volhouden van de maatregelen, actief verspreid.
Jongerencampagne ‘Waar doe jij het voor?’
De komende 3 weken is een jongerencampagne zichtbaar in Heemstede en de
omliggende gemeenten. Het doel van de campagne is om het naleven van de
maatregelen onder jongeren te bevorderen. De vraag ‘waar doe jij het voor?’ staat
daarin centraal. In Heemstede wordt op verschillende manieren aandacht gegeven
aan de campagne, zoals via posters, sociale media en in De Heemsteder. Extra
posters zullen beschikbaar worden gesteld voor scholen, sportverenigingen en
andere locaties.
Sint Maarten en Sinterklaas
Afgelopen week is op een positieve manier aandacht gegeven aan Sint Maarten in
Heemstede. Via sociale media en de gemeentelijke website werden inwoners
geïnformeerd over hoe dit te vieren in tijden van corona. Sint Maarten is erg goed
verlopen. De adviezen voor de invulling zijn duidelijk ter harte genomen.
Door de coronacrisis vindt er dit jaar geen Sinterklaasintocht plaats. In Heemstede
werkt men hard om er toch nog een feest van te maken. Op dinsdag 10 november
waren veel burgemeesters te zien op het Sinterklaasjournaal. Alle kinderen werden
opgeroepen tekeningen voor Sinterklaas in te leveren bij de eigen burgemeester.
In Heemstede kan de burgemeester deze tekeningen op vrijdag 27 november aan
Sinterklaas overhandigen, dan komt de Sint bij haar op bezoek. Tijdens dit bezoek
is er voor de kinderen in Heemstede ook gelegenheid om (digitaal) met Sinterklaas
te chatten. Hiervan wordt bericht gedeeld op de sociale media en met de scholen.
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