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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 coronadashboard 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. Altijd op 
een verantwoorde manier, om eraan bij te dragen dat het virus wordt ingedamd. 
Inmiddels is er een nieuwe fase aangebroken. De basisregels blijven gelden, terwijl 
de samenleving stap voor stap weer open gaat. De versoepelingen begeleiden we 
op regionaal en lokaal niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. De gemeente heeft niet alleen een belangrijk 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 en het aantal ziekenhuisopnamen. 
Dit gaf het kabinet aanleiding om de tweede stap te zetten in het openingsplan om 
de samenleving op een veilige manier te heropenen. Per 19 mei gelden er nieuwe 
versoepelingen op het gebied van reizen, sport, kunst en cultuur, en recreatie. Ook 
de openingstijden van de terrassen zijn uitgebreid vanaf 06.00 uur ‘s ochtends tot 
20.00 uur ’s avonds. Een volledig overzicht van de versoepelingen en bijbehorende 
voorwaarden is te vinden op de websites van de gemeente en de rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-
en-buiten-meer-mogelijk  
 
Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland in de categorie ‘zeer ernstig’ 
(niveau 4). In Kennemerland zijn in de periode van 6 tot en met 12 mei 1.091 
nieuwe besmettingen bekend. Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde 
periode om 45 nieuwe besmettingen. In de hierop volgende periode liggen zowel 
de regionale en de lokale cijfers een stuk lager. In de periode van 13 tot en met 19 
mei zijn in Kennemerland 675 nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode 
in Heemstede 19 nieuwe besmettingen. In de eerste week van mei is één 
Heemstedenaar aan het virus overleden.  
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In de afgelopen twee weken zijn er geen clusters van meer dan tien besmettingen 
gemeld op de kinderdagverblijven, scholen en zorginstellingen in Heemstede. 
Mogelijk heeft de meivakantie daar een rol in gespeeld. 
 
In de periode van 7 januari tot en met 12 mei hebben in Kennemerland 100.143 
inwoners een vaccinatie ontvangen. Daarvan hebben 62.968 inwoners alleen de 
eerste prik ontvangen en 37.175 inwoners zowel de eerste en de tweede prik. In 
Heemstede hebben in dezelfde periode 6.667 inwoners een vaccinatie ontvangen, 
waarvan 3.826 inwoners alleen de eerste prik en 2.841 inwoners zowel de eerste 
en 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.  
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
In de regio is het aantal testaanvragen afgenomen. Mogelijk heeft de meivakantie 
daarin een rol gespeeld. Daarnaast is het de afgelopen weken nog niet mogelijk 
geweest het bron- en contactonderzoek volledig uit te voeren. Dat betekent dat 
positief geteste personen gevraagd zijn om zelf hun netwerk te informeren. Zodra 
de aantallen het toelaten wordt het BCO weer uitgebreid.  
 
Test- en vaccinatielocaties 
Op 17 mei is in Haarlem een nieuwe testlocatie geopend. Het gaat om een mobiele 
unit bij de St. Bavokerk aan het Jos Cuypersplein. De nieuwe locatie biedt naast 
het testen op afspraak ook mogelijkheid om zich zonder afspraak te laten testen. 
De testlocatie is zeven dagen per week open van 09.00 tot 16.30 uur.  
 
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 verder uitgebreid worden. Daarnaast zijn er zes vaccinatielocaties in de regio. 
Inwoners met een uitnodiging kunnen terecht in Haarlem, de XL locatie op 
Schiphol, Beverwijk, Uitgeest, IJmuiden en Zandvoort. 
 
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 
 
GGD’en vaccineren mensen uit medische risicogroepen  
Mensen die volgens de eigen huisarts tot een medische risicogroep behoren, 
krijgen vanaf 6 mei een uitnodiging van de huisarts voor een vaccinatie op een 
GGD-locatie. Tot de medische risicogroepen behoren mensen die jaarlijks een 
oproep voor de griepprik krijgen. Het gaat om personen uit de geboortejaren 1961 
tot en met 2003. Na ontvangst van de uitnodiging kunnen zij een afspraak maken 
bij de GGD. Zij krijgen een vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. 
 
Vervoer naar vaccinatielocaties 
Het vervoer van thuiswonende ouderen naar de vaccinatielocaties in de regio 
Kennemerland stopt per 1 augustus aanstaande. Deze dienstverlening kwam op 1 
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februari op gang toen het RIVM startte met het uitnodigen van de eerste ouderen 
(90+) voor de vaccinatie. Het vervoer is aangeboden voor thuiswonende ouderen 
die niet zelf hun vervoer konden regelen. Dit hield mede verband met het feit dat 
op dat moment in de regio alleen op Schiphol werd gevaccineerd, een locatie die 
niet makkelijk met het Openbaar Vervoer te bereiken is.  
 
In de beginperiode werd goed gebruik gemaakt van de regeling. Inmiddels is het 
overgrote deel van de ouderen (60+) volledig gevaccineerd. In de tussentijd is het 
aantal vaccinatielocaties in de regio ook uitgebreid tot 5 vaste locaties en (tijdelijk) 
1 mobiele locatie. De laatste weken wordt ook nauwelijks meer gebruik gemaakt 
van het aanbod. Op grond van deze ontwikkelingen is besloten de dienstverlening 
per 1 augustus stop te zetten. 
 
Veiligheid en handhaving 
Sinds de heropening van de terrassen en de mogelijkheid om weer te winkelen 
zonder afspraak is het drukker in de winkelgebieden van Heemstede. De situatie 
blijft echter tot op heden beheersbaar. De lokale ondernemers houden zich goed 
aan de maatregelen. Op de markt zijn de non-food kramen weer terug. Om genoeg 
ruimte te houden, staan de bloemen en planten nog steeds op het Raadhuisplein. 
Waar nodig biedt Toezicht en Handhaving ondersteuning. In het weekend na 
Hemelvaart was het erg druk bij de milieustraat in Heemstede. Handhaving is 
bijgesprongen om te helpen bij een goede doorstroom van het verkeer. 
 
De afgelopen weken is in Heemstede één proces verbaal opgemaakt voor het niet 
in acht nemen van de coronamaatregelen.  
 
Samenleving 
Versoepelingen 
De versoepelingen die per 19 mei ingang hebben gevonden zijn ook van invloed 
op het leven in Heemstede. Zo gaan de sportscholen weer open en kunnen de 
verschillende vormen van kunst- en cultuurbeoefening weer beginnen, weliswaar 
onder voorwaarden. Voor Heemstede specifiek houden de versoepelingen ook in 
dat de bibliotheek, zwembad Sportplaza Groenendaal en de kinderboerderij hun 
deuren weer mogen openen. 
 
Jeugd aan Zet 
De dag na Hemelvaart heeft jeugdwerk ‘Plexat’ (onderdeel van welzijnsorganisatie 
WIJ Heemstede) de jaarlijkse Super Picknick georganiseerd. Kinderen tot twaalf 
jaar hadden in het Speelbos Meermond alle ruimte om te spelen en te picknicken 
binnen de geldende coronamaatregelen. Dit jaar heeft jongerenwerk CityShapers 
bijgedragen aan de Super Picknick door de inzet van een pannakooi. De gemeente 
heeft deze inzet financieel ondersteund in het kader van Jeugd aan Zet. Met een 
opkomst van 50 à 60 kinderen, was het een geslaagde editie. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Vanaf 19 mei zijn de openingstijden van de terrassen verruimd. De horeca mag 
tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 ’s avonds gasten ontvangen op het terras. 
Samen met de horecaondernemers in Heemstede is gekeken naar mogelijkheden 
voor een tijdelijke uitbreiding van de terrassen.  
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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  
 
Versoepelingen 
Per 19 mei heeft het kabinet nieuwe landelijke versoepelingen doorgevoerd. Dit  
wordt gecommuniceerd op de sociale kanalen en de website van de gemeente. 
Ook de coronapagina’s op de website zijn bijgewerkt. 
 
Vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’ 
Op 30 april is 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. Op het moment is de groep geboren in  
1963, 1964 en 1965 aan de beurt voor een vaccinatie. Gekoppeld aan deze groep, 
zijn in het lokale nieuws en op de sociale kanalen van de gemeente posters te zien 
van de burgemeester en van horecaondernemer Kees Heger. 
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