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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 website www.heemstede.nl, of de landelijke website van 
het Rijk en RIVM (te vinden via de website van de VRK: https://www.vrk.nl). Het 
landelijke coronadasboard geeft de actuele ontwikkeling van het virus weer, ook 
per regio en per gemeente: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio. 
  
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 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 hoog. Hetzelfde kan gezegd worden over 
de druk op de zorg. De huidige lockdown heeft minder snel effect dan gehoopt en 
de zorgen over mogelijke gevolgen van nieuwe varianten van het virus zijn groot. 
Dit gaf het kabinet aanleiding om de lockdown te verlengen tot en met 9 februari en 
de maatregelen aan te scherpen, waaronder de invoering van een avondklok. 
 
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 7 
tot en met 13 januari 1.034 nieuwe besmettingen bekend, waarvan de meeste in 
de leeftijdscategorie 50-59 jaar (197 gevallen). Voor Heemstede specifiek gaat het 
in dezelfde periode om 32 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste in de 
leeftijdscategorie 60-69 jaar (10 gevallen). In de hierop volgende periode liggen 
zowel de regionale en de lokale besmettingscijfers lager. In de periode van 14 tot 
en met 20 januari zijn in de regio Kennemerland 917 nieuwe besmettingen bekend 
en in dezelfde periode in Heemstede 28 nieuwe besmettingen. De meeste 
besmettingen vinden nog altijd plaats in de huiselijke sfeer. 
 

http://www.heemstede.nl/
https://www.vrk.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio
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Er is sprake van een aantal uitbraken in zorginstellingen in Heemstede. Hierbij 
gaat het om de zorginstellingen St. Jacob Bosbeek en Hartekamp Groep locatie 
Herenweg. In St. Jacob Bosbeek zijn in de tweede week van januari 2021 twee 
Heemstedenaren aan het coronavirus overleden. 
 
Het aantal testafnames in regio Kennemerland neemt af. Het is echter nog niet 
duidelijk of dit komt doordat er daadwerkelijk minder mensen met klachten zijn, of 
omdat mensen minder bereid zijn om zich te laten testen. Het bron- en 
contactonderzoek kan wel weer volledig worden uitgevoerd. 
 
Nieuwe landelijke maatregelen  
Het kabinet maakt zich zorgen om nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de 
besmettelijke Britse variant. Om een derde golf te voorkomen zijn extra 
maatregelen nodig om deze nieuwe varianten van het virus onder controle te 
krijgen. 
 
Dat maakt het helaas noodzakelijk het sociale verkeer nog verder aan banden te 
leggen. Het beperken van het sociale verkeer is noodzakelijk om de kans op 
besmettingen met het coronavirus te verkleinen. Met name het aantal 
besmettingen met de Britse variant van het coronavirus is aan het toenemen. Door 
de hoge besmettelijkheid van deze variant verwachten deskundigen een sterke 
toename van het aantal besmettingen. Door nu maatregelen te nemen kunnen we 
volgens de deskundigen de kans op besmettingen van de Britse variant met 8 tot 
13 procent verlagen. Dit is erg belangrijk om de druk op de zorg hanteerbaar te 
houden en hopelijk te verlichten. 
 
Avondklok 
De meest ingrijpende maatregel is de invoering van een avondklok. Het kabinet 
heeft dit voornemen gepresenteerd op de persconferentie van 20 januari. Op 21 
januari is hierover het debat gevoerd met de Tweede Kamer. De avondklok is 
vanaf zaterdag 23 januari 2021 van kracht. 
 
Tijdens de avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur moet iedereen binnenblijven. Het 
is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Dit is 
uitsluitend toegestaan: 

- In geval van een calamiteit; 
- Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) 

hulp nodig heeft; 

- Als u mantelzorger bent; 
- Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet; 
- Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland; 
- Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen; 
- Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier 

van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen; 

- Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje. 
Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier 
‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Mensen die voor werk naar buiten gaan 
moeten ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier 
niet nodig. Meer informatie hierover op: www.rijksoverheid.nl/avondklok.  
 

about:blank
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De politie heeft zich de afgelopen weken voorbereid op de handhaving van de 
avondklok. Regionaal heeft op 22 januari afstemming plaatsgevonden tussen de 
burgemeesters, politie en OM over de laatste aandachtspunten. De bevoegdheid 
tot het handhaven van de avondklok ligt bij de politie. Handhaving en Toezicht 
heeft uitsluitend een ondersteunde rol bij het de naleving van de avondklok.  
 
Extra reisbeperkingen 
Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen of het meenemen van nieuwe 
varianten van het coronavirus naar Nederland. Daarom is het dringende advies: 
blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen die in de periode tot en met 
31 maart plaatsvinden. 
 
Het kabinet beperkt ook het aantal reisbewegingen en reizigers vanuit het 
buitenland. Voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-
Amerika geldt vanaf 23 januari een inreisverbod. Dit geldt ook voor de Ferry in 
IJmuiden. Aan overig internationaal reisverkeer worden beperkingen opgelegd 
zoals een negatieve sneltest bovenop de al verplichte negatieve PCR-test die 
maximaal 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen.  
 
Algemeen 
Het kabinet heeft per direct het advies voor thuisbezoek verscherpt. Met 
onmiddellijke ingang mag je per dag nog maar één persoon van 13 jaar of ouder 
ontvangen en mag je zelf maximaal één keer per dag bij iemand op bezoek.  
 
In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de 
voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen 
naar het werk komen. 
 
Op basis van advies van het OMT past het kabinet de regels voor het maximaal 
aantal aanwezige personen bij een uitvaart aan. Vanaf maandag 25 januari 2021 
mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. 
 
Duur van de maatregelen 
De maatregelen zullen in ieder geval gelden tot en met 9 februari om het risico op 
een derde coronagolf zo klein mogelijk te houden. 
 
Vaccinaties 
Ondertussen probeert GGD Kennemerland de komende periode zoveel mogelijk 
mensen gevaccineerd te krijgen. Daarin wordt de landelijke vaccinatiestrategie 
gevolgd. De meest kwetsbare mensen zijn als eerste aan de beurt gekomen om de 
druk op de zorg te verminderen. Het is bemoedigend dat de animo om 
gevaccineerd te worden toeneemt. Hoe meer mensen we gevaccineerd krijgen, 
hoe eerder we weer perspectief krijgen op een versoepeling van de maatregelen. 
Komende week ontvangt u een brief die specifiek ingaat op de stand van zaken en 
ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties.  
 
Vaccinatie Bewoners Verpleeghuizen ‘Zorgbalans’ 
Zorgorganisatie Zorgbalans is door het ministerie VWS uitgenodigd deel te nemen 
aan de pilot ‘versnelde start coronavaccinatie’ van bewoners in verpleeghuizen. De 
zorgorganisatie heeft positief op de uitnodiging gereageerd. Alle bewoners van de 
verschillende woonzorglocaties van Zorgbalans kwamen hiervoor in aanmerking. 
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In Heemstede gaat het om de locaties Kennemerduin, de Slottuin en Heemhaven. 
In de afgelopen week hebben alle bewoners die daar toestemming voor hebben 
gegeven de eerste vaccinatie ontvangen en ontvangen over drie weken de tweede. 
De vaccinatiebereidheid onder de bewoners is zeer hoog. 97% heeft aangegeven 
graag de vaccinatie te willen ontvangen. Meer informatie hierover is terug te vinden 
op: https://www.zorgbalans.nl/zorgbalans-werkt-mee-aan-pilot-versnelde-start-
coronavaccinatie-van-ministerie-van-vws/ 
  
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken was het rustig in de winkelgebieden van Heemstede. Door 
een aantal ondernemers werden de grenzen opgezocht van wat er is toegestaan 
binnen de coronaregels, bijvoorbeeld in de vorm van ‘raamverkoop’. In dergelijke 
gevallen is er extra aandacht voor mogelijke rijvorming bij deze ondernemingen.  
 
Ook wordt extra toezicht ingezet in de natuurgebieden in en rondom Heemstede. 
Vooral in de weekenden kan het in deze gebieden erg druk worden en lijken de 
mensen zich weinig aan het beleid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ te houden. 
Daarnaast wordt in deze gebieden veel gesport. Een aantal sporters zijn op hun 
groepsgrootte aangesproken. De drukte in de natuurgebieden wordt in de regio 
gemonitord en besproken.  
 
Samenleving 
Scholen en kinderopvang 
Op de persconferentie van 12 januari werd bekend gemaakt dat de scholen niet 
eerder opengaan en dat de verlenging van de lockdown tenminste tot en met 9 
februari ook voor de scholen en kinderopvang geldt. De scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs in Heemstede zetten daarom het afstandsonderwijs voort.  
Noodopvang blijft beschikbaar voor ouders met een cruciaal beroep.  
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Na een geslaagde serie van onlineactiviteiten voor jongeren in de kerstvakantie, is 
de gemeente hard aan de slag om de wintereditie van ‘Jeugd aan Zet’ ook in de 
maanden januari en februari invulling te geven. Het streven hierbij is om de 
activiteiten niet alleen voor, maar ook zoveel mogelijk door de Heemsteedse 
jongeren te laten organiseren.  
 
Ontmoeting met de Heemsteedse kerken 
Rond de feestdagen zijn de kerkbesturen uitgenodigd voor een gesprek. Van dit 
aanbod heeft een aantal vertegenwoordigers van de verschillende Heemsteedse 
kerken gebruik gemaakt. Naast een kennismaking is onder andere gesproken over 
de gevolgen en dilemma’s van het coronavirus binnen de kerkgemeenschappen. 
Daarnaast is gekeken op welke vlakken we kunnen samenwerken, participeren en 
waar mogelijk verbindingen te realiseren zijn. Denk hierbij aan het beschikbaar 
stellen van ruimte, contact onderhouden met gemeentelijke afdelingen (zoals het 
Loket Heemstede, CJG, etc.). Tevens is gesproken over een mogelijke 
samenwerking tussen de verschillende kerken en andere organisaties in 
Heemstede. Het initiatief van de gemeente is door de vertegenwoordigers van de 
kerken zeer gewaardeerd. Afgesproken is om binnenkort hier een vervolg aan te 
geven. 
 
 

https://www.zorgbalans.nl/zorgbalans-werkt-mee-aan-pilot-versnelde-start-coronavaccinatie-van-ministerie-van-vws/
https://www.zorgbalans.nl/zorgbalans-werkt-mee-aan-pilot-versnelde-start-coronavaccinatie-van-ministerie-van-vws/
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Economie en werkgelegenheid 
Naar aanleiding van de verlenging van de sluiting horeca en detailhandel, heeft de 
gemeente brieven ontvangen vanuit de belangenorganisatie horeca (Koninklijk 
Horeca Nederland) en de brancheorganisatie detailhandel (InRetail). Daarin wordt 
de gemeente verzocht om als lokale overheid de ondernemers te ondersteunen 
met lokale maatregelen ter verlichting van de financiële druk.  
 
Samenwerking en communicatie met de ondernemers loopt goed en de gemeente 
heeft reeds op een aantal punten financiële lastenvermindering doorgevoerd, zoals 
terrasverruiming en kwijtschelding van de precariobelasting. Dit neemt niet weg dat 
een aantal ondernemers het op dit moment erg zwaar heeft. 
 
Naast het moment van nu is het belangrijk om te kijken naar de tijd na de lockdown 
en te zorgen dat ondernemers in Heemstede binnen de gestelde grenzen weer zelf 
gaan verdienen. De gemeente blijft in gesprek met de lokale ondernemers en zal 
waar mogelijk ondersteunen. 
 
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. Het laatste nieuws is terug 
te vinden op: https://www.heemstede.nl/coronavirus/actuele-informatie-over-
coronavirus-in-gemeente-heemstede  
 
In de laatste nieuwsbrief van de gemeente Heemstede, wordt de lokale 
communicatiecampagne ‘Klein Geluk’ in Heemstede vermeld. De laatste 
nieuwsbrief is op 12 januari verstuurd: https://gemeente-heemstede.email-
provider.nl/web/rybydzfokh/u0hr5zskr5 
 
 

https://www.heemstede.nl/coronavirus/actuele-informatie-over-coronavirus-in-gemeente-heemstede
https://www.heemstede.nl/coronavirus/actuele-informatie-over-coronavirus-in-gemeente-heemstede
https://gemeente-heemstede.email-provider.nl/web/rybydzfokh/u0hr5zskr5
https://gemeente-heemstede.email-provider.nl/web/rybydzfokh/u0hr5zskr5

