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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zal het collegebericht twee keer 
per maand 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 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 hebben een belangrijke 
rol in signalering en monitoring, maar ook in maatwerk en extra ondersteuning naar 
onder andere verenigingen, maatschappelijke instellingen, ondernemers, ZZP’ers, 
gezinnen en kwetsbare groepen. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van 
de afgelopen weken. 
 
Regio in beeld 
In het hele land is een dalende lijn te zien in de besmettingencijfers; desondanks 
ligt het aantal besmettingen nog steeds erg hoog. Hetzelfde geldt voor de druk op 
de zorg. Het kabinet geeft aan dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over 
de effecten van de lockdown en de eventuele verlenging daarvan. Hierin speelt 
ook mee dat nog niet bekend is wat de invloed van de feestdagen is geweest. 
 
Regionaal ligt het aantal besmettingen onder het landelijke gemiddelde, maar de 
situatie is nog steeds ernstig. Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland 
in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In Kennemerland zijn in de periode van 24 
tot en met 30 december 1.894 nieuwe besmettingen bekend. Voor Heemstede 
specifiek gaat het in dezelfde periode om 79 nieuwe besmettingen. In de hierop 
volgende periode liggen zowel de regionale en de lokale besmettingscijfers lager. 
Het aantal afgenomen testen is echter ook lager. In de periode van 31 december 
tot en met 6 januari zijn in de regio Kennemerland 1.401 nieuwe besmettingen 
bekend en in dezelfde periode in Heemstede 51 nieuwe besmettingen. De meeste 
besmettingen vinden nog altijd plaats in de huiselijke sfeer. In de eerste week van 
januari 2021 zijn vier Heemstedenaren aan het coronavirus overleden, waarvan 
drie bewoners van de zorginstelling St. Jacob Bosbeek te Heemstede. 
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Vaccinaties Landelijk en Kennemerland 
Op 6 januari is gestart met de eerste vaccinaties tegen Covid-19. Afgelopen week 
hebben de ontwikkelingen rond de vaccinaties zich snel opgevolgd. De minister 
van VWS heeft op 4 januari de Kamer geïnformeerd over de wijzigingen en laatste 
stand van zaken vaccinatiestrategie. De volledige brief vindt u hier.   
 
Start vaccinaties landelijk 
De afgelopen weken is hard gewerkt door de GGD-regio’s om zo snel mogelijk te 
starten met vaccineren. Zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, 
gehandicaptenzorg en medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning 
ontvangen vanaf 4 januari van hun werkgever een brief waarmee ze, via het GGD-
callcenter, een afspraak kunnen inplannen voor hun COVID-19 vaccinatie. Bij het 
inplannen van de afspraak wordt meteen een datum gepland voor de tweede 
vaccinatie die drie weken later moet plaatsvinden.  
 
Vanaf 8 januari worden de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd in drie GGD-
regio’s: Hart voor Brabant, Utrecht en Rotterdam. Op 11 januari volgen de regio’s 
Drenthe, Amsterdam en Haaglanden. Daarmee heeft de GGD twee pilotgroepen, 
de pilots lopen tot 14 januari. Op 15 januari starten alle GGD-regio’s met 
vaccineren, waaronder GGD Kennemerland.  
 
Uitgaande van het huidige leveringsschema van BioNTech/Pfizer kunnen vanaf 18 
januari maximaal 66.000 zorgmedewerkers per week worden gevaccineerd. De 
strategie voor alle doelgroepen van boven de 18 jaar is schematisch als volgt weer 
gegeven. Zorgpersoneel gaat hierbij voor gehandicaptenzorg, wijkverpleging en 
WMO/thuiszorg. Diverse factoren kunnen de planning en strategie kunnen 
beïnvloeden, zoals goedkeuring van vaccins, voldoende levering en logistieke 
voorwaarden van de vaccins.  
 

 

about:blank
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Vaccineren in Kennemerland 
Vanaf 15 januari start GGD Kennemerland met vaccineren op Schiphol. De 
vaccinatielocatie is naast de XL-testraat gelegen. Deze locatie is bepaald in 
overleg met zorginstellingen op basis van de goede bereikbaarheid met de auto en 
het openbaar vervoer.  
 
De verdeling van vaccins over het land vindt plaats op basis van inwonertal. Voor 
Kennemerland betekent dit dat circa 14.000 vaccins beschikbaar komen. Per dag 
(zeven dagen per week) kunnen ongeveer 275 vaccins gezet worden.  
 
Om het vaccinatieprogramma uit te voeren wordt gebruik gemaakt van mensen uit 
Kennemerland die gehoor hebben gegeven aan een oproep om te helpen. De 
focus ligt op inzet van ervaren mensen om zo goede kwaliteit te borgen, maar ook 
meer vaccins te kunnen halen uit de fles waarin het vaccin wordt aangeleverd. 
 
De komende dagen vindt landelijk nog overleg plaats hoe binnen de hoofdstructuur 
het vaccinatieprogramma verder vorm wordt gegeven en wie daar mee aan de slag 
moet. Over die ontwikkelingen wordt later nader gecommuniceerd. 
 
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 
De Tijdelijke Wet Maatregelen is officieel in werking getreden op 1 december 2020. 
Op dinsdag 24 november 2020 is de raad via een webinar geïnformeerd over de 
inhoud van de wet en de nieuwe programmastructuur. Begin 2021 zullen college 
en raad met elkaar in gesprek gaan over de invulling van ieders rol en 
verantwoordelijkheid die bij deze nieuwe wet horen. 
 
Veiligheid en handhaving 
Rond de feestdagen was het merkbaar druk in de winkelgebieden van Heemstede. 
Verschillende ondernemers in Heemstede gingen op zoek naar creatieve 
oplossingen om toch open te mogen blijven. In sommige gevallen werden de 
grenzen van de coronamaatregelen opgezocht of overschreden. Bij meerdere 
ondernemers heerste een gevoel van onrecht en onbegrip over de regels. Toezicht 
en Handhaving heeft veel gesprekken gevoerd met de lokale ondernemers. Op 
enkele plekken zijn verkeersmaatregelen getroffen om ruimte te creëren om de 
verwachte drukte rondom de feestdagen veiliger te laten verlopen. 
 
Rond de jaarwisseling is in samenwerking met de politie extra ingezet op 
vuurwerkpreventie. Meldingen van vuurwerkoverlast op de “vuurwerktelefoon” zijn 
beperkt gebleven. Hetzelfde geldt voor de constateringen van illegaal afgestoken 
vuurwerk. Er zijn enkele meldingen gedaan van kleine vernielingen. Over de 
jaarwisseling ontvangt u binnenkort een apart collegebericht.  
 
Weekmarkt 
Op de weekmarkt zijn de maatregelen uit de noodverordening en de TWM 
nauwgezet opgevolgd. Deze hebben de afgelopen maanden geleid tot aangepaste 
opstellingen van de weekmarkt. De ondernemers en de marktcommissie hebben 
telkens meegedacht. Met dit collegebericht wordt u op de hoogte gesteld van de 
stand van zaken vanaf het najaar 2020, met een korte terugblik vanaf maart 2020.  
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Een kleine terugblik vanaf maart 2020  
Op 25 maart 2020 is de weekmarkt geannuleerd nadat de Coronamaatregelen net 
van kracht waren. Er is toen gekeken op welke wijze de weekmarkt wel doorgang 
kon vinden. De marktcommissie is met een gezamenlijk plan gekomen. Dit plan 
heeft geleid tot een eenzijdige opstelling van de markt m.u.v. de visboer. Op deze 
wijze is ruimte gecreëerd voor een veilig functioneren van de markt. In totaal 
hebben 30 vaste-standplaatshouders recht op een standplaats op de weekmarkt, 
waarvan 3 standhouders met bloemen en planten die zijn verplaatst naar het plein 
voor het raadhuis. Alle vrije standplaatsen en standwerkersplaatsen zijn vervallen.  
 
Vanaf 1 april hebben 21 ondernemers (18 in de Valkenburgerlaan en 3 
bloemenstands op raadhuisplein) plek ingenomen. Eind april-begin mei zijn ook de 
overige vaste ondernemers weer teruggeplaatst. Omdat niet alle ondernemers op 
een enkele rij kunnen staan, is er voor gekozen om op het stukje marktterrein waar 
minder drukke standhouders staan, standplaatsen tegenover elkaar te plaatsen. In 
deze opstelling is de weekmarkt de zomer op prima wijze doorgekomen.  
 
Najaar 2020  
Vanwege klachten over geuroverlast is in de loop van de zomer de plaats van de 
visboer enigszins gewijzigd.  
 
November 2020  
Er is een Coronacoach ingezet die bezoekers aanspreekt op de 1,5 meter regel. 
Op eigen initiatief en verzoek van de poelier is gekeken naar een alternatieve 
plaats vanwege de grote drukte rondom deze standhouder. Dat heeft geleid tot 
verplaatsing van deze standplaats naar de andere zijde van de markt, zijde 
Valkenburgerplein, met een verkooppunt voor de scholieren aan de achterkant van 
de stand. Tot op heden werkt deze verplaatsing goed.  
 
Winter 2020  
Op 14 december jl. zijn door het Kabinet aanvullende maatregelen getroffen om 
verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De aanvullende maatregelen 
hebben als gevolg dat een beperkt aantal branches tot en met 19 januari 2021 
standplaats mogen innemen. 
 
Samenleving 
Scholen en kinderopvang 
Sinds woensdag 16 december zijn de scholen en de kinderopvang in Heemstede 
gesloten. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs schakelen weer over op 
afstandsonderwijs. Net als in maart jl. is er noodopvang beschikbaar voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep. De noodopvang is alleen beschikbaar na 
schooltijd en niet in de avond en de weekenden. Dit betekent voor de basisscholen 
in Heemstede dat zij in tegenstelling tot het voorjaar open moeten blijven voor de 
noodopvang. 
 
Uit gesprek met verschillende schoolbesturen in Heemstede blijkt dat 10% tot 30% 
van de leerlingen nu gebruik maakt van de noodopvang. Dit is aanzienlijk meer 
dan tijdens de vorige lockdown. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Zo heerst er minder angst onder de ouders voor besmetting op school, zijn er meer 
kinderen met een achterstand en lijken werkgevers minder met hun werknemers 
met schoolgaande mee te denken.  
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Afhaalbibliotheek 
Vanaf maandag 4 januari 2020 is in Heemstede gestart met de ‘Afhaalbieb’. Hier 
wordt al enthousiast gebruik van gemaakt door de Heemstedenaren. Informatie 
hierover is terug te vinden op de website: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. 
Ook is de bibliotheek in Heemstede vanaf begin december 2020 weer gestart met 
de ‘Boek aan Huis Dienst’. Naast deze twee initiatieven worden verschillende 
online activiteiten door de bibliotheek georganiseerd.  
 
Verhuur Gymnastieklokalen   
Vanwege de lockdown hebben verschillende huurders van gymnastieklokalen in 
Heemstede geen gebruik kunnen maken van de door hen gehuurde ruimte. Voor 
de locaties waar de gemeente zelf de verhuurder van is, wordt naar een gepaste 
oplossing gezocht voor de reeds in rekening gebrachte uren. Waar mogelijk 
worden hiervoor in de plaats vervangende uren aangeboden zodra de deuren van 
de locaties weer geopend zijn.  
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Activiteiten kerstvakantie 
Als onderdeel van het landelijke initiatief ‘Jeugd aan Zet’, heeft de gemeente in 
samenwerking met Stichting Epic Youth drie digitale activiteiten georganiseerd 
voor jongeren in de kerstvakantie: een Fortinte Toernooi, een Just Dance Event en 
een Fitness Challenge. Voor het Fortnite Toernooi hebben 242 deelnemers zich 
ingeschreven en trok het daarnaast nog 654 kijkers aan. Het Just Dance Event en 
de Fitness Challenge trokken tientallen deelnemers en meer dan 200 kijkers aan. 
Bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten is een groep van meer dan 25 
jongeren betrokken geweest. 
 
Na deze geslaagde activiteiten is de gemeente hard aan de slag om het project 
ook in de maanden januari en februari invulling te geven en de jongeren en 
jongerenorganisaties van Heemstede hier zoveel mogelijk bij te betrekken. 
 
Economie en werkgelegenheid 
In het kader van de coronabestrijding zijn op 26 mei 2020 in de notitie ‘gebruik 
openbare ruimte’ uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan kunnen 
activiteiten, initiatieven en maatregelen voor het gebruik van de openbare ruimte 
van de winkelgebieden en de horeca op hun wenselijkheid, haalbaarheid en 
onderlinge prioritering worden gewogen. De werking van deze uitgangspunten liep 
af op 15 oktober 2020. Op 5 januari 2021 is door het College besloten de 
uitgangspunten te verlengen tot 1 juli 2021, of tot zolang, binnen deze periode, de 
landelijke 1,5 meter RIVM-richtlijn van kracht is. 
  
De verwachting is dat de drukte in de winkelstraten van Heemstede zal toenemen 
wanneer de winkels en de horeca straks hun deuren weer mogen openen. Om hier 
als gemeente zo goed mogelijk op in te spelen, worden onder andere gesprekken 
met verschillende lokale ondernemers gevoerd en vindt er overleg plaats over de 
manier waarop we gezamenlijk de drukte in de perken kunnen houden. 
 
Tozo-3 
Op 1 januari 2021 ontvingen 122 ondernemers in Heemstede 
inkomensondersteuning vanuit de Tozo 3 regeling. Na de lockdown zien we dat het 
aantal ondernemers dat inkomensondersteuning vraagt geleidelijk toeneemt. De 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
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aantallen zijn echter nog niet te vergelijken met de “eerste lockdown” van maart 
2020. De reden daarvan is dat bij de eerdere regelingen het inkomen van de 
partner niet mee telde en dat is bij de Tozo-3 wel het geval. 
 
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.  
 
RTL-Programma ‘Helden van Nu’ 
Een filmploeg van SBS 6 was donderdag 7 januari aanwezig op Plein1, om 
filmopnamen te maken voor het televisieprogramma ‘Helden van Nu’. In dit 
programma worden ‘helden van organisaties’ in het zonnetje gezet, die in deze 
bijzondere tijd in de frontlinie staan of hebben gestaan. Naar verwachting vindt de 
uitzending van deze aflevering ergens in februari plaats. Kijk voor meer informatie 
op: https://www.heemsteder.nl/sbs-6-filmt-aflevering-helden-van-nu-op-plein1/  
 
Campagne ‘Klein Geluk’ Heemstede 

 
De campagne ‘Klein Geluk’ is op 22 december in Heemstede van start gegaan. In 
de periode 24 december tot 4 januari heeft de campagne met verschillende 
advertenties en een video ca. 13.000 mensen bereikt via social media en 158 likes 
opgeleverd. Alle leeftijden zijn goed bereikt, waarbij we zien dat mensen van alle 
leeftijden doorgeklikt hebben naar de campagnepagina, maar jongeren wel iets 
minder postlikes geven (zie onderstaande tabel). Er is in totaal ca. 1200 keer 
doorgeklikt naar de campagnepagina www.heemstede.nl/kleingeluk 
 

 
  
De driehoeksborden in Heemstede staan op 10 plekken en vallen goed op. 
Wekelijks zullen we een van de visuals in De Heemsteder plaatsen om ook via de 

https://www.heemsteder.nl/sbs-6-filmt-aflevering-helden-van-nu-op-plein1/
http://www.heemstede.nl/kleingeluk
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krant aandacht te blijven vragen voor de campagne. Er zijn extra posters gedrukt 
die verstuurd kunnen worden naar verenigingen en publieke locaties. Via de 
campagnepagina hebben wij nog eens drie nieuwe verhalen van inwoners 
ontvangen en deze op de campagnepagina geplaatst. De campagne loopt nog tot 
en met de hele maand januari. 
 
Heemstede wordt met de campagne ‘Klein Geluk’ als inspirerend voorbeeld 
genoemd door het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie Covid-19.  
 

 
 
 

 


