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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 nog steeds hoog en is de druk op de 
ziekenhuizen onverminderd groot. Tegelijkertijd beginnen we over de piek van de 
derde golf heen te raken en zullen naar verwachting de cijfers verder gaan dalen 
(welk effect Koningsdag hierop zal hebben is nog niet bekend). Dit gaf het kabinet 
aanleiding om de eerste stap te nemen in het ‘openingsplan’ om de samenleving 
op een veilige manier te heropenen. Deze eerste stap is ingegaan per 28 april en 
behelst de volgende versoepelingen: terrassen mogen open onder voorwaarden, 
winkelen is mogelijk zonder afspraak, advies voor bezoek aan huis is aangepast 
naar maximaal 2 personen, de theorie-examens voor rij-, vaar- en vliegbewijs zijn 
weer mogelijk en het maximaal aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig mag 
zijn is verhoogd naar 100 personen. Naast deze versoepelingen is ook de 
avondklok opgeheven per 28 april vanaf 4.30 uur ’s ochtends. 
 
Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland in de categorie ‘zeer ernstig’ 
(niveau 4). In Kennemerland zijn in de periode van 15 tot en met 21 april 1.603 
nieuwe besmettingen bekend. Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde 
periode om 77 nieuwe besmettingen. In de hierop volgende periode liggen zowel 
de regionale en de lokale cijfers lager. In de periode van 22 tot en met 28 april zijn 
in Kennemerland 1.349 nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in 
Heemstede 57 nieuwe besmettingen. In de afgelopen twee weken is op twee 
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kinderdagverblijven in Heemstede een cluster gemeld van meer dan tien 
besmettingen.  
 
In de periode van 7 januari tot en met 21 april zijn 62.490 inwoners van 
Kennemerland gevaccineerd. Daarvan hebben 37.751 inwoners alleen de eerste 
prik ontvangen en hebben reeds 24.739 inwoners ook de tweede prik gehad. In 
Heemstede hebben in dezelfde periode 4.475 inwoners een vaccinatie ontvangen, 
waarvan 2.526 inwoners alleen de eerste prik hebben gekregen en 1.949 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.  
 
Bron- en contactonderzoek (BCO)  
Door het hoge aantal positief geteste personen kan het BCO niet volledig worden 
uitgevoerd. Dat betekent dat positief geteste personen gevraagd worden zelf, met 
informatie en advies van de GGD, hun netwerk te informeren. Zodra de aantallen 
het toelaten wordt het BCO weer uitgebreid. In de regio worden clusters gezien op 
scholen, enkele sportverenigingen en in de werkomgeving. 
 
Test- en vaccinatielocaties 
Inwoners kunnen zich laten testen in Haarlem, Beverwijk, de XL locatie op 
Schiphol en in de mobiele testbus. Er is ruim voldoende testcapaciteit en er kan 
nog meer uitgebreid worden. Daarnaast kent GGD Kennemerland nu zes 
vaccinatielocaties. Inwoners met een uitnodiging kunnen terecht in Haarlem, de XL 
locatie op Schiphol, Beverwijk, Uitgeest, Zandvoort en IJmuiden. Voor de komende 
feestdagen (Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren) gelden de reguliere 
openingstijden voor de verschillende locaties, het maken van een test- of 
vaccinatie afspraak en het bron- en contactonderzoek. 
 
Vaccinatieprogramma 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde 
waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de 
Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende 
doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest 
actuele informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus 
 
Beleid ‘surplus vaccins’ gewijzigd  
De Minister van VWS heeft besloten dat GGD’en de ruimte krijgen om, in lijn met 
de landelijke vaccinatiestrategie, regionaal invulling te geven aan het beleid 
‘surplus vaccins’ in samenwerking met regionale zorgpartners. Wanneer er vaccins 
dreigen over te blijven, trachten de GGD’en dit zoveel mogelijk binnen de kaders 
van en zo dicht mogelijk tegen de landelijke vaccinatiestrategie aan op te lossen.  
 
Vaccinaties <60 jaar met hoog risico op ernstig beloop Covid-19 infectie 
GGD Kennemerland is gestart met het vaccineren van inwoners met morbide 
obesitas en het syndroom van Down. Deze groepen zouden in eerste instantie 
door de huisartsen worden gevaccineerd, maar zijn nu overgedragen aan de 
GGD’en. De niet-mobiele patiënten worden thuis gevaccineerd. Ook gaan de 
GGD’en de groep 18-60 jarigen met een medische indicatie vaccineren. Het gaat 
om mensen die jaarlijks de griepprik ontvangen. Deze groep ontvangt een 
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uitnodiging van de eigen huisarts om een vaccinatieafspraak te maken bij de GGD. 
Ook bij deze groep was het aanvankelijk de afspraak dat ze gevaccineerd zouden 
worden door huisartsen. 
 
Vervoer naar vaccinatielocaties 
Het aantal ritten van de Regiorijder voor vaccinatievervoer naar de priklocaties is 
afgelopen week toegenomen. Het overgrote deel (ca. 90%) van de gebruikers 
heeft een WMO pas.  
 

 

 
 
Online Chatsessie ‘vaccineren’ 
Op 20 april hebben de inwoners van Heemstede via facebook online vragen 
kunnen stellen aan een GGD arts en een huisarts over vaccineren. Gastheer 
wethouder Sjaak Struijf heeft het gesprek voorgezeten. Haarlem105 heeft de 
online gespreksessie opgenomen en deze is terug te kijken op: https://nl-
nl.facebook.com/gemeenteheemstede/videos/486583589052626/  
 
Herstelagenda Heemstede 
In de raadsvergadering van 22 april is de ‘Herstelagenda Heemstede’ vastgesteld, 

zoals opgenomen in de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en 

toekomst’. De herstelagenda is tot stand gekomen op basis van wat de gemeente 

in 2020 in het kader van corona heeft gedaan. Het bevat een aanpak voor de 

komende tijd en geeft een doorkijk naar de toekomst. De gemeente gaat hier de 

komende tijd mee aan de slag.  
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Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken was het druk in de winkel- en natuurgebieden in en rondom 
Heemstede, maar dit heeft niet tot problemen geleid. Over het algemeen houdt 
men rekening met elkaar en wordt er voldoende afstand gehouden. Waar dit niet 
het geval is gaan de toezichthouders met de betrokkenen het gesprek aan. In het 
uitzonderlijke geval kan een proces verbaal worden opgemaakt. Vorige week is dit 
de situatie geweest bij een sportvereniging in Heemstede waar er teveel mensen 
tegelijk aanwezig waren.  
 
Per 28 april gelden er versoepelingen voor terrassen, winkels en de markt. Samen 
met de ondernemers wordt gekeken hoe dit op een zo veilig mogelijke manier te 
laten verlopen. Zie ook ‘Economie en werkgelegenheid’. 
 
Koningsdag 
Ook dit jaar heeft Koningsdag in Heemstede een alternatieve invulling gekregen 
om het op een veilige én leuke manier te kunnen vieren. Doordat iedereen zich 
goed aan de onderlinge afstand hield, was het weer een geslaagde Koningsdag. 
Binnen de geldende corona maatregelen zijn verschillende grotere en kleinere 
initiatieven georganiseerd. Inwoners die een Koninklijke Onderscheiding hadden 
ontvangen kregen ‘verwentasjes’ uitgereikt door de burgemeester. Ook maakte de 
burgemeester een fietstour door Heemstede. Deze is terug te kijken op: 
https://www.facebook.com/gemeenteheemstede/videos/2047894475371769/  
 
Samenleving 
Zelftestbeleid voor scholen  
Vanaf maandag 19 april worden elke 2 weken (gratis) zelftesten gebracht naar alle 
scholen in Nederland door het ministerie van OCW. Met een handleiding kunnen 
scholen hiermee aan de slag. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle 
maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het 
gebruik van mondkapjes. 
 
Jeugdactiviteiten – online escaperoom  
De speeltermijn van de online escaperoom ‘Maria’s Villa’ is verlengd tot en met 24 
mei 2021. In samenwerking met reclame- en communicatiebureau Amazing, heeft 
de gemeente deze 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. 

Inschrijven kan via: www.mariasvilla.nl/heemstede. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Per 28 april gelden er versoepelingen voor terrassen, winkels en de markt. Diverse 
ondernemers hebben contact gezocht met de gemeente om de mogelijkheden met 
betrekking tot terrasuitbreiding te bespreken. Samen met de ondernemers wordt 
per onderneming gekeken naar de mogelijkheden binnen de huidige regelgeving. 
Hetzelfde geldt voor de situatie op de markt. Op de markt mogen per 28 april ook 
de ‘niet-essentiële’ kramen weer plaatsnemen. De gemeente heeft in overleg met 
de lokale ondernemers voorbereidingen getroffen voor een veilige heropening en 
maakt daarbij onder andere gebruik van een postercampagne ‘leuk je weer te zien’ 
(zie ‘Communicatie en Participatie’). 
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Brandbrief aan het kabinet 
De gemeenten in regio Kennemerland hebben een brandbrief ondertekend om bij 
het kabinet te pleiten voor maatwerk voor ondernemers die tussen de NOW-
regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) en de TVL 
(tegemoetkoming vaste lasten) vallen. Ook Heemstede heeft zich bij dit initiatief 
van de gemeente Bergen (NH) aangesloten om het op te nemen voor de 
ondernemers die tussen wal en schip vallen. Het gaat hierbij voor een groot deel 
om ondernemers in de detailhandel, de cultuursector en de horecabranche. 
 
Ondernemersloket 
Tot voor kort konden ondernemers met vragen over de steunmaatregelen terecht 
bij het speciaal hiervoor ingerichte ondernemersloket van de gemeente. Vanwege 
het lage aantal binnenkomende telefoontjes, is besloten het ondernemersloket 
voor dit moment op te heffen. Ondernemers kunnen met hun vragen over de 
verschillende steunmaatregelen contact opnemen met de publieksbalie. 
 
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  
 
‘Leuk je weer te zien’ in de winkelstraten en op het terras 
Vanaf 28 april mogen winkels, terrassen en markten onder voorwaarden weer 
open. Dit is een positieve stap in het heropenen van de samenleving. Wel is het 
van belang dat mensen zich ook nu aan de maatregelen blijven houden. Om deze 
stap in Heemstede soepel en veilig te laten verlopen, is gestart met een campagne 
in de winkelstraten, winkels en de horeca. Bezoekers worden aan de hand van 
posters herinnerd aan de maatregelen en tegelijkertijd van harte welkom geheten 
met de boodschap ‘leuk je weer te zien’. Dankzij een samenwerking met de lokale 
winkeliersvereniging (WCH) zijn de posters in de verschillende winkelstraten op 
driekhoeksborden te zien. Daarnaast ontvangen alle ondernemers een poster om 
op de eigen winkelruit te plaatsen. Aanvullend op de postercampagne worden 
straatmarkeringen in de winkelgebieden aangebracht voor het aangeven van de 
looprichting en de 1,5 meter afstand. Via de sociale media kanalen en in de lokale 
krant De Heemsteder wordt aandacht gegeven aan deze campagne. 
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Vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’ 
Vanaf 30 april wordt in Heemstede gestart met de vaccinatiecampagne ‘Stroop je 
mouw op’. Het doel van deze campagne is een lokale boodschap mee te geven 
aan de landelijke en regionale vaccinatieplanning. De posters zullen te zien zijn 
langs de weg, in het lokale nieuws en op de sociale kanalen van de gemeente. Bij 
de inzet van de posters wordt rekening gehouden met de leeftijdscategorie die op 
dat moment voor vaccinatie aan de beurt is (eerst 55+, dan 40+, enzovoorts) en 
het boegbeeld dat daarbij aansluit. 
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