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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 daalt het aantal besmettingen. Tegelijkertijd neemt het aantal 
besmettingen met de Britse virusvariant snel toe. Er wordt rekening gehouden met 
een stijging die kan zorgen voor een derde golf. Om een derde golf te voorkomen 
en nieuwe virusvarianten onder controle te krijgen, heeft het kabinet de huidige 
lockdown en avondklok ten minste tot en met 2 maart 2021 verlengd. Naar 
aanleiding van de uitspraak van de rechter over het direct intrekken van de 
avondklok, behandelt het gerechtshof op 19 februari het hoger beroep dat 
hiertegen is aangetekend door het demissionaire kabinet. Daarnaast heeft het 
kabinet een spoed wetsvoorstel voor de avondklok in besluitvorming gebracht. 
 
Het risiconiveau in de regio wordt bepaald door het aantal positief geteste 
personen en het aantal ziekenhuisopnamen. Op de landelijke routekaart valt de 
regio Kennemerland in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In Kennemerland zijn 
in de periode van 4 tot en met 10 februari 643 nieuwe besmettingen bekend. Voor 
Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 13 nieuwe besmettingen. In 
de hierop volgende periode liggen zowel de regionale en lokale besmettingscijfers 
hoger. In de periode van 11 tot en met 17 februari zijn in regio Kennemerland 835 
nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in Heemstede 30 nieuwe 
besmettingen. Mogelijk is het winterse weer van invloed geweest op de cijfers van 
de afgelopen weken. Doordat testlocaties tijdelijk gesloten waren en openingstijden 
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waren aangepast, zijn er minder testen afgenomen dan gepland. Vanaf 15 januari 
is in de regio gestart met vaccineren. In de periode van 15 januari tot en met 10 
februari zijn in Kennemerland 12.271 vaccinaties gezet, waarvan 911 vaccinaties 
bij Heemstedenaren.  
 
In de regio is nog altijd sprake van clusters onder personeel en bewoners van 
zorginstellingen, maar de situatie verbetert. Ook in Heemstede is de afgelopen 
weken het aantal uitbraken in zorginstellingen afgenomen. Op het moment is er 
nog sprake van een uitbraak in zorginstelling Hartekamp Groep.  
 
Het bron- en contactonderzoek (BCO) in de regio wordt volledig uitgevoerd. In 
verband met de opening van scholen en de kinderopvang wordt een apart team 
ingesteld gericht op deze doelgroep. Het BCO op scholen en kinderopvang 
verloopt hetzelfde als het BCO bij volwassenen. Voor basisschoolkinderen geldt 
dat zij met alle klachten die passen bij COVID-19 thuisblijven en zich laten testen.  
 
Vaccinatieprogramma 
Het vaccineren in onze regio verloopt volgens planning, maar deze planning blijft 
afhankelijk van de leveranties van de vaccins. Er wordt geprikt met drie vaccins: 
Pfizer, Astra Zenica en Moderna. De huisartsen zetten de Moderna vaccins en 2/3 
van de Astra Zeneca vaccins. De rest wordt door de GGD gebruikt. Dagelijks 
worden er 400 prikken gezet en er kan opgeschaald worden naar 4000 per dag. 
De verdeling van de vaccins wordt landelijk bepaald. Op dit moment zijn in onze 
regio vrijwel alle 90-plussers gevaccineerd. Van de 85-plussers is het grootste deel 
gevaccineerd en men is gestart met de groep 80-plussers. Er zijn een kleine 1.000 
Heemstedenaren inmiddels gevaccineerd. Voor het grootste deel gaat het om 
inwoners die een eerste prik hebben gehad. 
 
Het RIVM nodigt mensen uit die in aanmerking komen om geprikt te worden. Deze 
mensen kunnen een landelijk nummer bellen en zelf kiezen waar ze geprikt willen 
worden. Er is slechts door een kleine groep ouderen een beroep gedaan op de 
vervoersmogelijkheden die beschikbaar zijn. Hoewel vorige week vanwege het 
winterweer niet echt een representatief beeld geeft, blijkt uit gegevens van de 
Regiorijder dat men in de regio in totaal 149 mensen heeft vervoerd naar de 
priklocaties. Waaronder 11 inwoners uit Heemstede: 9 mensen zijn naar Schiphol 
vervoerd en 2 naar Leiden. Voor Regiorijder is het aantal ritten geen probleem. De 
eerste ritten voor vrijwilligersvervoer door Stichting WIJ zijn ingepland.  
 
In de regio komen er twee priklocaties bij. In Haarlem komt er een gecombineerde 
test- en vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter, met een capaciteit van 
duizend prikken per dag. Ook komt er een extra locatie in Beverwijk. Deze heeft 
een capaciteit van maximaal tweeduizend prikken per dag. Beide locaties openen 
zo snel mogelijk. De capaciteit kan maximaal benut worden op het moment dat er 
voldoende vaccins zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid van extra 
ondersteunende vaccinatielocaties in Uitgeest en IJmuiden. Voor Zandvoort wordt 
gedacht aan een mobiele unit. De verwachting is dat deze ondersteunende 
locaties eind maart/begin april operationeel kunnen zijn. Tot slot, heeft Heemstede 
aan de GGD mogelijke locaties binnen de gemeente doorgegeven. Het is nog niet 
bekend of er een locatie in Heemstede komt.  
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Webinars vaccinatie 
Voor raadsleden organiseert de GGD drie webinars over vaccinaties. De webinars 
zijn bedoeld als een technisch-inhoudelijke briefing. Ze staan achtereenvolgens 
gepland op: woensdagmiddag 17 februari, dinsdagochtend 23 februari en 
donderdagavond 10 maart. De uitnodiging is reeds via de griffie verspreid.  
 
Veiligheid en handhaving 
Sinds 10 februari is het mogelijk bij niet-essentiële winkels te bestellen en af te 
halen (Click & Collect). Diverse winkels maken gebruik van deze mogelijkheid. Het 
openstellen van niet-essentiële winkels voor afhalen heeft niet tot problemen geleid 
in Heemstede. Wel is er de afgelopen week in Heemstede een schriftelijke officiële 
waarschuwing uitgegaan naar 1 horeca ondernemer. 
 
Mede vanwege het mooie winterweer werden de verschillende natuurgebieden in 
en rondom Heemstede druk bezocht. Vooral in het weekend. Ondanks de drukte 
gaf dit geen problemen. Vanuit een positieve benadering is aandacht besteed aan 
de maatregelen in verband met de ijspret en is er gehandhaafd op mogelijk drukke 
locaties. Het algemene beeld is dat mensen zich goed aan de regels hebben 
gehouden.   
 
Samenleving 
GGD-campagne mentale gezondheid 
GGD Kennemerland is afgelopen week gestart met een grote campagne gericht op 
de mentale gezondheid van inwoners. Met de campagne ‘Ik ben niet alleen’ wil de 
GGD de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid zichtbaar en 
bespreekbaar maken en tegelijkertijd handvatten bieden om deze te verbeteren. 
De campagne bestaat uit een serie prikkelende afbeeldingen die de komende 
weken te zien zijn in de hele regio op wildplakzuilen en in de bushokjes. Daarna 
volgt een uitgebreide campagne op de sociale media. Op de website van GGD 
Kennemerland is een speciale pagina ingericht om inwoners handvatten te bieden 
en inzichtelijk te maken waar inwoners uit de regio terecht kunnen met betrekking 
tot mentale gezondheid. Hierbij worden de gemeenten ondersteunt in het onder de 
aandacht brengen van lokale initiatieven ter bevordering van de mentale 
gezondheid. 
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Woensdag 3 februari hebben SportSupport en CityShapers in het kader van Jeugd 
aan Zet een sportieve middag georganiseerd voor kinderen uit groep 3 tot en met 
groep 8. Ondanks het slechte weer hebben de kinderen een leuke middag gehad.  
 
Na een geslaagde serie in de kerstvakantie, heeft de gemeente in samenwerking 
met Stichting Epic Youth weer een reeks nieuwe online activiteiten voor jongeren 
georganiseerd. Vanaf 27 januari heeft iedere woensdag een andere online activiteit 
plaatsgevonden waar jongeren in Heemstede aan konden deelnemen. Ook in de 
voorjaarsvakantie worden verschillende online activiteiten georganiseerd, zoals 
een groot Fortnite toernooi en een Fitness Challenge.  
 
In samenwerking met reclame- en communicatiebureau Amazing, heeft de 
gemeente een online escaperoom georganiseerd voor lokale jongeren tussen de 
15 en 27 jaar. Het spel wordt gespeeld in teams van 2 tot en met 8 spelers en het 
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is te spelen in ieder geval tot en met 11 april. Deelnemers kunnen zich inschrijven 
via het platform: www.mariasvilla.nl/bloemendaalheemstede. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Sinds 10 februari is het mogelijk om bij ‘niet-essentiële’ te bestellen en af te halen 
(Click & Collect). Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten 
(online of telefonisch) en halen dit op afspraak (binnen een tijdslot) af bij de winkel. 
Veel winkels hebben een click en collect afhaalpunt gecreëerd en zijn positief over 
het feit dat ze weer in aangepaste vorm open kunnen. Click & Collect verloopt 
soepel in Heemstede. Wanneer er rijvorming voor de winkels dreigt te ontstaan, 
nemen ondernemers zelf de verantwoordelijkheid hierin. 
 
Ondernemersloket 
Op 1 maart wordt het corona ondernemersloket weer opgestart. Veel ondernemers 
nemen contact op met de gemeente, omdat zij door de coronacrisis in problemen 
komen. Een telefoonteam is samengesteld ter ondersteuning van de publieksbalie 
en van de Intergemeentelijk Afdeling Sociale Zaken (IASZ) bij het beantwoorden 
van vragen van ondernemers. Het ondernemersloket dient als aanspreekpunt van 
de gemeente voor vragen over overheidsmaatregelen (rijk, provincie en lokaal) en 
alles waar ondernemers tegenaan lopen. Het loket is een samenwerking tussen de 
gemeenten Heemststede en Bloemendaal en IASZ. 
  
Lokale steunmaatregelen 
Vanuit het coronateam zal een integraal voorstel worden gemaakt met (lokale) 
steunmaatregelen die voorgelegd zal worden aan het College B&W en de Raad. 
Het totaaloverzicht zal zich zowel richten op de huidige situatie zolang de corona-
crisis nog voortduurt en op de langere termijn, als de samenleving weer (meer) 
open gaat en de normale gang van zaken weer opgepakt kan worden. 
 
Verdiepend Onderzoek  
De nieuwe editie van de Regionale Corona Impact Monitor (kwantitatief onderzoek) 
wordt eind februari verwacht. In maart zal deze ‘februari editie’ ter kennisname 
worden aangeboden aan de raad.  
 
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  
 
Vanuit communicatie is er de afgelopen weken aandacht geweest voor het Click & 
Collect systeem en de mogelijkheid van ‘lokaal kopen’. Daarnaast is er informatie 
gedeeld over de nieuwe vaccinatielocaties en de vervoersmogelijkheden naar deze 
locaties toe, via de sociale media en in de lokale krant De Heemsteder.  
 
Landelijke verkiezingen 
De campagne rond de landelijke verkiezingen is gestart. Informatie hierover is 
terug te vinden op de gemeentewebsite: https://www.heemstede.nl/verkiezingen. 
Alle partijen die meedoen aan deze verkiezingen zijn benaderd en gewezen op de 
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mogelijkheid om publiciteit te maken via de verschillende verkiezingsborden in het 
dorp. Ook is een (video) bericht via de sociale media gedeeld over stemmen per 
brief en zijn er verspreid binnen de gemeente plakborden geplaatst. Wekelijks 
worden er activiteiten ingezet over de mogelijkheden en de maatregelen rondom 
stemmen. 
 
IJspret 
Op de website van de gemeente is tijdelijk een ‘tegel’ sneeuw en ijspret geplaatst 
met informatie rondom sneeuw en ijspret in die week. Via een kleingeluk poster is 
op een positieve wijze aandacht gegeven aan de ijspret, met tips en informatie 
over ‘wijsophetijs’. Via een positieve boodschap op de sociale media is aandacht 
gegeven aan het schoonvegen van straten in Heemstede. De gemeente heeft 
hierop positieve reacties van inwoners ontvangen. 
 
 

  
 

 


