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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 ligt het aantal besmettingen hoog. Ook de druk op de ziekenhuizen 
is groot en de spreiding van patiënten is nodig om de belasting te verdelen. Op de 
persconferentie van 8 maart jl. heeft het kabinet afgekondigd de huidige lockdown 
ten minste tot en met 30 maart te verlengen en de avondklok tot en met 31 maart 
4.30 uur. Wel zijn enkele correcties ingevoerd op de reeds geldende maatregelen 
en blikt het kabinet vooruit naar mogelijke versoepelingen vanaf 31 maart (meer  
informatie hierover onder ‘Landelijke maatregelen’).  
 
Op de landelijke routekaart valt de regio in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In 
regio Kennemerland zijn in de periode van 4 tot en met 10 maart 1.149 nieuwe 
besmettingen bekend. Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 
20 nieuwe besmettingen. In de hierop volgende periode liggen zowel de regionale 
en de lokale cijfers hoger. In de periode van 11 tot en met 17 maart zijn in de regio 
Kennemerland 1.461 nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in 
Heemstede 49 nieuwe besmettingen.  
 
In de periode van 7 januari tot en met 10 maart zijn onder de inwoners van regio 
Kennemerland 33.006 vaccinaties gezet. Daarvan hebben 26.208 inwoners alleen 
de eerste prik ontvangen en hebben reeds 6.798 inwoners ook de tweede prik 
gehad. In Heemstede hebben in dezelfde periode 1.942 inwoners de eerste prik 
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ontvangen en reeds 310 inwoners ook de tweede prik. Dit zijn alleen de cijfers van 
vaccinaties gezet door GGD’en. Vaccinaties gezet door huisartsen, ziekenhuizen 
en andere partners zijn hierin niet meegerekend.  
 
Het aantal testafnamen in de regio neemt toe. Dit is mogelijk te verklaren door de 
heropening van de scholen. Meer kinderen laten zich testen. Er is sprake van ruim 
voldoende testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek (BCO) in de regio kan 
volledig worden uitgevoerd. In Heemstede zijn sinds de heropening in februari en 
in maart nog geen uitbraken gemeld op de basis- en middelbare scholen. In de 
verpleeg- en verzorgingshuizen neemt het aantal uitbraken duidelijk af naarmate er 
steeds meer ouderen zijn gevaccineerd. 
 
Test- en vaccinatielocaties 
Deze en komende maand wordt de vaccinatiecapaciteit verder uitgebreid. In de 
afgelopen weken is een gecombineerde test- en vaccinatielocaties geopend in 
Kennemerland. Op 12 maart is de vaccinatielocatie geopend bij het Kennemer 
Sportcentrum in Haarlem en op 15 maart opende op dezelfde locatie ook een 
teststraat. De opening van de nieuwe test- en vaccinatielocatie op parkeerterrein 
P0 van de Bazaar in Beverwijk is met een week uitgesteld, nadat het prikken met 
het AstraZeneca vaccin is gepauzeerd. Daarnaast staat de komende periode de 
opening van vaccinatielocaties in Uitgeest, IJmuiden en Zandvoort op de planning.  
 
De nieuwe test- en vaccinatielocaties vervangen de testlocaties in Vijfhuizen en 
Haarlem-Waarderpolder. De XL test- en vaccinatielocatie op Schiphol blijft 
ongewijzigd. Daarnaast is sinds vorige week een mobiele testbus van de GGD die 
ook twee dagen per week Heemstede als standplaats heeft. De bus staat op het 
parkeerterrein bij Sportparklaan 18, Nieuw Groenendaal Fysiotherapie en Fitness. 
De inzet is flexibel en afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden.  
 
Landelijke Maatregelen 
Op maandag 8 maart is in de persconferentie door de minister-president toegelicht 
dat het kabinet nu niet verder gaat versoepelen. De huidige lockdown is verlengd 
tot en met 30 maart en de avondklok tot 31 maart 04.30 uur. Wel doet het kabinet 
een aantal kleine correcties op de bestaande maatregelen: 
 
Kleine aanpassingen van maatregelen per 16 maart 

- Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- 
of C-diploma kunnen halen. 

- Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per 
verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter 
winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal 
mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot 
genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal 4 uur van 
tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van 
minimaal 10 minuten. 

- Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties 
met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter 
afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al 
toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. 
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Gemeenten mogen nu ook sportactiviteiten organiseren op andere 
locaties.   

- Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen worden georganiseerd 
gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt 
alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun 
beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel 
opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-
examen doen.  

- Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met 
uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. 
Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende 
groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, 
kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en 
langeafstandsgeliefden.  

 
Kleine aanpassingen van maatregelen eerder dan 16 maart 

- Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor 
twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook 
verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing is maandag 8 maart per 
direct ingegaan. 

- Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt 
opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland 
verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf 
dinsdag 9 maart, 00.01 uur, Nederlandse tijd geldt dit verbod niet meer. De 
huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven 
wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.  

 
Mogelijke versoepelingen vanaf woensdag 31 maart 
Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Deze versoepelingen 
kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft 
en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit 
genomen. Het kabinet heeft aangekondigd dat er mogelijk versoepelingen komen 
in de horeca, detailhandel en het onderwijs. 
 
Vaccinatieprogramma 
Ten opzichte van de start in januari is het vaccinatieproces voortdurend verbeterd 
en geoptimaliseerd. Daarnaast is – wanneer er meer vaccins beschikbaar komen 
in de aankomende maanden – verdere uitbreiding om te vaccineren mogelijk via: 
het extra openen of het maximaliseren van priklijnen binnen bestaande locaties, 
het hanteren van ruimere openingstijden en/of het verder optimaliseren van het 
vaccinatieproces. 
 
Volgorde van vaccinatie  
Het ministerie van VWS heeft een tool gelanceerd waarop is te zien wanneer men 
aan de beurt is voor een vaccinatie. Door een paar vragen te beantwoorden, zie je 
wanneer je aan de beurt bent en welke organisatie (GGD/huisarts) de prik zal 
zetten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-
antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer.  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
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Vervoer  
Het aantal ritten van de Regiorijder voor vaccinatievervoer naar de priklocaties 
stijgt wekelijks, maar is voor de vervoerder nog goed in te plannen. In week 9 
hebben 22 inwoners uit Heemstede gebruik gemaakt van het vervoer. Dit is het 
dubbele aantal ten opzichte van de week daarvoor. 
  
Vaccinatie door huisartsen 
Naast de GGD Kennemerland gaan ook huisartsen starten met vaccineren in 
Kennemerland. Op dit moment bekijken de huisartsen samen met de GGD 
Kennemerland en gemeenten op welk gebied zij ondersteuning nodig hebben, 
zoals ten aanzien van vaccinatielocaties en in hoeverre de GGD en gemeenten 
hen hierin kan faciliteren. Op basis van de huidige protocollen moet een 
gevaccineerde persoon 15 minuten na de vaccinatie in observatie blijven. In 
combinatie met de basisregel om 1,5 meter afstand te bewaren, vraagt dit om 
grotere locaties dan een huisartsenpost of -praktijk normaliter kan leveren.   
 
Webinars vaccinatie 
Voor raadsleden heeft de GGD drie webinars over vaccinaties georganiseerd. Het 
doel van de webinars was om laagdrempelig informatie te verstrekken over de 
landelijke vaccinatiestrategie, over de regionale uitvoering hiervan, maar ook om 
met raadsleden in gesprek te gaan. De webinar van 23 februari is terug te kijken 
op: https://vimeo.com/516237877/f894e26a77. 
 
AstraZeneca Vaccin 
Op basis van een door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
gegeven advies, kwam de Minister van VWS op 14 maar met het bericht de 
toediening van het AstraZeneca-vaccin te pauzeren in afwachting van nader 
onderzoek. Aanleiding hiervoor was de nieuwe informatie die beschikbaar was 
gekomen over het COVID-19 vaccin van AstraZeneca. 
 
Het ging om nieuwe informatie, anders dan de eerdere gemelde trombosegevallen 
na vaccinatie, waarop het CBG zich eerst baseerde. Het CBG geeft aan dat in 
totaal zes nieuwe meldingen zijn binnengekomen uit Denemarken en Noorwegen 
van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een 
verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. 
De klachten zijn na vaccinatie ontstaan, maar vooralsnog is geen oorzakelijk 
verband aangetoond tussen het vaccin en deze meldingen. In Nederland zijn 
momenteel geen soortgelijke gevallen bekend.  
 
De Minister heeft te kennen gegeven dat met deze nieuwe informatie het van groot 
belang was om de meldingen goed te onderzoeken en uit voorzorg het toedienen 
van het AstraZeneca vaccin te pauzeren tot en met 28 maart, in afwachting van het 
advies van het Europees Medicijnagentschap (EMA). De voorzorgsmaatregel heeft 
geen gevolgen gehad voor geplande vaccinaties met vaccins van BioNTech/Pfizer 
of Moderna.  
 
Concreet betekende dit dat sinds 15 maart op geen enkele locatie in Nederland 
meer het AstraZeneca vaccin werd geprikt, ook niet als mensen op kwamen dagen 
voor de vaccinatie en het wel graag toegediend hadden gekregen. Een alternatief 
vaccin kon niet worden geboden. De afspraken vanaf 15 maart tot en met 28 maart 
zijn afgezegd, ook alle 2e afspraken gerelateerd aan de 1e prik. Het gaat landelijk 

https://vimeo.com/516237877/f894e26a77
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om in totaal circa 29.000 afspraken in week 11. En circa 14.000 afspraken in week 
12. Voor Kennemerland heeft het besluit ook tot gevolg gehad dat nog niet gestart 
kon worden met het vaccineren in de nieuwe locatie op het parkeerterrein van de 
Bazaar in Beverwijk. Afgelopen week stonden daar alleen vaccinaties gepland met 
AstraZeneca. De officiële opening is met een week uitgesteld.  
 
Inmiddels zijn alle meldingen van trombose en andere aandoeningen die met 
bloedstolling te maken hebben na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca, 
onderzocht door het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA. Het 
EMA heeft geoordeeld dat het AstraZeneca vaccin als veilig en effectief kan 
worden beschouwd. Tussen trombose en het vaccin is geen verband gevonden. 
Een verband tussen de tromboseklachten in combinatie met de bloedplaatjes en 
het vaccin is nog niet uit te sluiten, maar volgens het EMA wegen de voordelen op 
tegen de nadelen en zijn de klachten zo zeldzaam dat er sprake is van een veilig 
vaccin. Bij het AstraZeneca vaccin zal vanaf heden wel een waarschuwing over de 
klachten worden meegegeven.  
 
Naar aanleiding van het advies van het EMA, heeft de Minister bekend gemaakt 
dat het prikken met het AstraZeneca vaccin kan worden hervat. Daarvoor moeten 
eerst alle afspraken opnieuw worden ingepland. Vanaf maandag 22 maart worden 
mensen weer met het AstraZeneca vaccin geprikt.  
 
Veiligheid en handhaving 
De verkiezingen en het stemmen op 15,16 en 17 maart zijn in Heemstede zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. Om het risico op verspreiding van het 
coronavirus tijdens de verkiezingen zo klein mogelijk te maken, zijn de landelijke 
regels met betrekking tot hygiëne en veiligheid in alle stemlokalen in Heemstede 
opgevolgd.  
 
De afgelopen weken was het rustig in Heemstede. Sinds twee weken mag er weer 
bij niet-essentiële winkels op afspraak gewinkeld worden. Dit is tot op heden goed 
verlopen. Ook de mondkapjesplicht wordt over het algemeen goed nageleefd. Na 
constatering dat het op de markt te druk was bij de poelier, is door toezichthouders 
ingegrepen en is de marktmeester met de poelier in gesprek gegaan. Ook in de 
natuurgebieden was het de afgelopen weken een stuk rustiger.  
 
Samenleving 
Sportplaza is sinds 16 maart weer geopend voor zwemlessen voor kinderen. Het 
zwembad is ook geopend voor het schoolzwemmen. Sportplaza heeft de scholen 
benaderd met de vraag of zij gebruik gaan maken van het aanbod. 
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Na een geslaagde serie in de kerstvakantie, heeft de gemeente in samenwerking 
met Stichting Epic Youth weer een succesvolle reeks online activiteiten in aanloop 
naar de voorjaarsvakantie en tijdens de voorjaarsvakantie georganiseerd voor de 
jongeren in Heemstede. Meer dan 30 Heemsteedse jongeren hebben geholpen bij 
de voorbereidingen voor de verschillende activiteiten: 

- Just Dance Event: 29 deelnemers en 205 kijkers. 
- Fitness Workout: 26 deelnemers en 293 kijkers. 
- Rocket League Trio Toernooi: 72 deelnemers. 
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- Rocket League Duo Toernooi: 70 deelnemers.  
- Fortnite Trio Toernooi: 126 deelnemers. 
- Fortnite Duo Toernooi: 278 deelnemers en 798 unieke kijkers. 

 
Daarnaast heeft de gemeente in samenwerking met reclame- en 
communicatiebureau Amazing, 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 is te spelen in ieder geval tot en met 11 april. Inschrijven kan 

op: www.mariasvilla.nl/heemstede. 
 
Economie en werkgelegenheid 
De ondernemers van Heemstede zijn zich langzaam weer aan het voorbereiden op 
een gedeeltelijke opening van de terrassen en winkels. Samen met de omliggende 
gemeentes en de ondernemers zal de komende tijd worden gekeken wat de do’s & 
dont’s zijn om weer veilig op te kunnen opstarten. Op voorhand moet vooral goed  
nagedacht worden over mogelijke drukte rond Pasen en de meivakantie. 
 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
De beleidsregels van de TONK zijn vastgesteld. Vanaf woensdag 17 maart is de 
aanvraagprocedure voor de TONK regeling opengesteld en kunnen aanvragen 
worden ingediend.   
 
Ondernemersloket 
Op 1 maart is het corona ondernemersloket weer opgestart. 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 
inmiddels 3 weken open. Gemiddeld krijgt het loket 4 a 5 telefoontjes per dag en 
gaan de meeste vragen over de Tozo. Ook de komst van de Tonk is aanleiding 
voor vragen.  
 
Verdiepend Onderzoek  
De nieuwe editie van de Regionale Corona Impact Monitor (kwantitatief onderzoek) 
ligt klaar. 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  
 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
De TONK regeling is vanaf 17 maart aan te vragen door inwoners en ondernemers 
in Heemstede. Men kan een aanvraag indienen via https://www.iasz.nl/ . Er is een 
tegel op de corona pagina gemaakt, de IASZ website is aangepast, ondernemers 
worden via het netwerk geïnformeerd, er wordt aandacht aan gegeven op de 
sociale kanalen en er is een persbericht verstuurd naar de lokale kranten: 

http://www.mariasvilla.nl/heemstede
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https://www.heemsteedsecourant.nl/lokaal/corona/673258/tonk-regeling-voor-
inwoners-die-door-corona-woonlasten-niet-kun  
 
Daarnaast is er de afgelopen weken aandacht geweest voor:  

- Nieuws over landelijke verkiezingen is gedeeld op onze kanalen en de 
gemeentelijke website: https://www.heemstede.nl/verkiezingen.  

- De GGD mobiele testbus. Deze staat vanaf 17 maart twee keer per week 
op het parkeerterrein van Nieuw Groenendaal in Heemstede.  

- Landelijk filmpjes voor jongeren door BN’ers met een boodschap over 
quarantaine. 

- Activiteiten voor jongeren en voor ouderen in Heemstede, waaronder de 
activiteiten op Plein1. 
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