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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar minder snel opvolgen, zal het collegebericht één 
keer per maand worden verstuurd. Voor de meest actuele ontwikkelingen van het 
virus in het land, per regio en per gemeente, verwijst het college naar het landelijke 
coronadashboard op coronadashboard.rijksoverheid.nl. Ook verwijst het college 
naar de website van de gemeente (heemstede.nl), het Rijk (rijksoverheid.nl) en van 
het RIVM (rivm.nl) voor meer actuele informatie omtrent de coronacrisis. 
 
Algemeen 
Er is een nieuwe fase aangebroken in de coronacrisis. Het vaccinatieprogramma 
loopt gestaag. De basisregels blijven voorlopig nog gelden, terwijl de samenleving 
grotendeels weer opengaat. De versoepelingen worden op regionaal en lokaal 
niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen door de gemeente begeleid. De gemeente heeft een rol in signalering 
en monitoring, maar ook in het leveren van maatwerk en extra ondersteuning aan 
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 sprake van een positieve situatie. Het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnamen is laag. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen gevaccineerd. 
Dit gaf het kabinet aanleiding om per 26 juni de maatregelen voor een groot deel te 
versoepelen. Het volledige overzicht van de versoepelingen is terug te vinden op 
de website van de Rijksoverheid. Alertheid blijft echter geboden. Nog niet iedereen 
die dat wil is volledig gevaccineerd en ook in ons land hebben we te maken met de 
oprukkende Deltavariant van het virus. Om de mogelijkheid van een vierde golf na 
de zomer in te perken, is het nodig zich ook nu aan de basismaatregelen te blijven 
houden (1,5 meter afstand, thuisblijven en testen bij klachten). Op 13 augustus zal 
het kabinet besluiten of de 1,5 meter regel kan worden losgelaten.   
 
Regio Kennemerland valt op de landelijke risicokaart in de categorie ‘zorgelijk’ 
(niveau 2, coronadashboard.rijksoverheid.nl). In de periode van 1 tot en met 7 juli 
zijn in de regio 635 nieuwe besmettingen bekend. Daarnaast hebben in de periode 
van 7 januari tot en met 30 juni in Kennemerland 253.727 inwoners een vaccinatie 
ontvangen, waarvan 118.116 inwoners alleen de eerste prik en 135.611 inwoners 
zowel de eerste en de tweede prik.  
 
In Heemstede zijn in de periode van 1 tot en met 7 juli 48 nieuwe besmettingen 
bekend. Daarnaast hebben in Heemstede in de periode van 7 januari tot en met 30 
juni 13.997 inwoners een vaccinatie ontvangen, waarvan 5.668 inwoners alleen de 
eerste prik en 8.329 inwoners zowel de eerste en de tweede prik. In vergelijking 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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met de andere gemeenten in de regio, is met 79% de opkomst voor vaccinatie 
onder thuiswonende volwassenen in Heemstede het hoogst.  
 
Bovengenoemde vaccinatiecijfers betreffen alleen vaccinaties gezet door GGD’en. 
Vaccinaties gezet door huisartsen, ziekenhuizen en andere partners zijn hierin niet 
meegerekend. De meest recente cijfers van vaccinaties en besmettingen (in het 
land, de regio en in de gemeente) zijn te vinden op het coronadashboard van de 
Rijksoverheid coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
In de regio is het aantal afgenomen testen verder gedaald en op het moment kan 
het bron- en contactonderzoek (BCO) nog volledig worden uitgevoerd. De druk op 
het BCO is in de eerste week van juli iets toegenomen. Opvallend is de stijging van 
het aantal besmettingen in deze week onder de groep tot 30 jaar. Deze groep is 
nog niet (volledig) gevaccineerd. Mogelijk spelen de versoepelingen en de 
toename in vakantiereizen een rol. De GGD monitort of deze trend zich doorzet. 
 
Inwoners kunnen zich laten testen op twee locaties in Haarlem, in Beverwijk, de XL 
locatie op Schiphol, in de mobiele ‘testbus’ en in bijzondere gevallen thuis. De inzet 
van de mobiele testvoorziening in Haarlem is verhuist van Haarlem Zuid-West, 
naar Schalkwijk. Voor een vaccinatie kunnen inwoners terecht in Haarlem, 
Uitgeest, IJmuiden, Beverwijk en Schiphol. 
 
Vaccinatieprogramma 
Alle 18-plussers in Nederland hebben reeds een uitnodiging voor vaccinatie 
ontvangen en kunnen daarmee een afspraak maken. Op basis van prognoses van 
vaccinleveringen, houdt GGD Kennemerland er rekening mee dat gemiddeld 7000 
vaccins per dag kunnen worden gezet. In onderstaande Infographic is de opgave 
in Kennemerland weergegeven. De Infographic wordt wekelijks aangepast. 
 

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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Vaccinatie jongeren 12-17 jaar 
Vanaf begin juli kunnen de eerste jongeren tussen de 12-17 jaar een afspraak 
maken bij de GGD om zich te laten vaccineren met BioNTech/Pfizer. Dit heeft de 
minister besloten nadat de Gezondheidsraad hier eerder positief advies over heeft 
gegeven. Het vaccineren van jongeren levert gezondheidswinst op voor henzelf en 
voor anderen, en kan een opleving van het virus in het najaar tegengaan.  
 
Vaccinatiegraad en –bereidheid onder moeilijk bereikbare groepen 
Onder bepaalde doelgroepen is de bereidheid om zich te laten vaccineren lager. 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen een weloverwogen keuze te maken en 
mogelijke drempels weg te nemen, zet GGD Kennemerland zich in om iedereen 
goed te informeren en ook mensen te bereiken die geen woon- of verblijfplaats 
hebben, niet kunnen lezen, of niet aangesloten zijn op de sociale media. Daarvoor 
wordt ingezet op laagdrempelige informatievoorziening en de mogelijkheid om zich 
zonder afspraak te laten vaccineren.  
 
In juni is in samenwerking met partners in de maatschappelijke opvang gestart met 
het vaccineren van moeilijk bereikbare groepen, waaronder dak- en thuislozen. Op 
dinsdag 13 juli tussen 10.00-12.00 uur, staat een extra vaccinatiemoment gepland 
voor mensen die eerdere momenten hebben gemist. Dit moment is bedoeld voor 
alle cliënten die onder de groep OGGZ vallen en alle ongedocumenteerden die in 
de regio verblijven. Deze doelgroep kan op 13 juli voor een vaccinatie terecht bij de 
GGD in Haarlem (Zijlweg 200) en zal daar het Janssen vaccin ontvangen. 
 
GGD Kennemerland start met vaccinatiereservelijst  
Per 24 juni kunnen mensen in de regio Kennemerland zich op een reservelijst laten 
inschrijven voor een coronavaccin. Wanneer er aan het einde van de dag vaccins 
overblijven, kunnen degenen op de lijst opgeroepen worden voor een vaccinatie.  
 
Stempels ‘gele boekje’ vanaf 5 juli op vaccinatielocaties  
Per 5 juli kunnen mensen bij de vaccinatielocaties terecht om alsnog een stempel 
van een eerdere coronavaccinatie in het gele boekje te laten zetten. Mensen die 
nog gevaccineerd worden, kunnen het gele boekje meenemen naar de 
vaccinatieafspraak. Bijschrijven in het gele boekje is niet verplicht. Meer informatie 
over het gele boekje is te vinden op: ggdkennemerland.nl/geleboekje  
 
Vaccinatie registreren in de Coronacheck app  
Per 24 juni zijn niet alleen testbewijzen, maar ook vaccinatiebewijzen beschikbaar 
in de CoronaCheck-app. Daarmee is het mogelijk voor mensen toegang te krijgen 
tot evenementen en andere plekken waar toegangsbewijzen worden gevraagd. Per 
1 juli fungeert het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app ook als Digitaal Corona 
Certificaat waarmee gereisd kan worden binnen de EU.  
 
Vakantie en reizen  
Reizen naar landen met een laag besmettingsniveau is weer mogelijk. Dit zijn 
landen met een groen of geel reisadvies. Aan de hand van kleurcodes wordt het 
reisadvies per land weergegeven. In elk land kunnen andere coronamaatregelen 
gelden en kunnen reizigers te maken krijgen met regels zoals een quarantaine- of 
testplicht. Ook reizigers naar Nederland kunnen te maken krijgen met verschillende 
verplichte negatieve testuitslagen.  
 

https://www.ggdkennemerland.nl/geleboekje
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode
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Daarnaast kan een oplopend aantal besmettingen in ons eigen land van invloed 
zijn op de ‘status’ van Nederland en daarmee op de toegang van Nederlandse 
reizigers tot andere landen. Daarom kan het belangrijk zijn altijd te informeren naar 
het meest actuele reisadvies. Meer informatie voor reizigers en het meest recente 
reisadvies is te vinden op: nederlandwereldwijd.nl.  
 
Testen van uitgaande reizigers  
Op 1 juli is het testen van uitgaande reizigers van start gegaan. Reizigers kunnen 
bellen naar 0800-5005 om op een GGD-testlocatie een afspraak te maken. Bij de 
GGD, maar ook bij commerciële testaanbieders kan men 14 dagen vooraf aan de 
reis een afspraak maken. Mensen kunnen zelf beslissen voor welke testaanbieder 
en voor welk type test ze kiezen. De uitslag is te zien in de CoronaCheck app 
(indien men beschikt over een DigiD). 
 
Op de website testenvoorjereis.nl kunnen testafspraken ingepland worden bij één 
van de aangesloten commerciële testaanbieders. Ook mensen zonder DigiD 
kunnen hierop een testafspraak inplannen.  
 
Leerbijeenkomsten netwerkpartners zorg  
GGD Kennemerland organiseert voor verschillende samenwerkingspartners in de 
zorgketen leerbijeenkomsten. De afgelopen 1,5 jaar is intensief samengewerkt in 
de aanpak tegen Covid-19. De leerbijeenkomsten bieden gelegenheid om samen 
terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst. De bijeenkomsten vinden 
plaats op 22 juli en 26 augustus. De opbrengsten worden gebundeld en betrokken 
bij de inrichting van toekomstige samenwerking. 
 
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken zijn soepel verlopen in de winkel- en natuurgebieden van 
Heemstede. Bij de verschillende horecagelegenheden worden de maatregelen 
over het algemeen goed in acht genomen.  
 
Handhaving gebruik coronatoegangsbewijzen 
Het kabinet zet stappen om de samenleving op een veilige manier te heropenen. 
Onderdeel daarvan is dat horecaondernemers en evenementenorganisaties van 
coronatoegangsbewijzen gebruiken kunnen maken om hun deuren op een veilige 
manier voor het publiek te openen. De naleving van de gestelde regels blijkt echter 
in enkele gevallen niet wat het zou moeten zijn. Hierdoor hebben in het land enkele 
clusterbesmettingen plaatsgevonden. Het verzoek van de minister aan gemeenten 
is om goed toe te zien op een juiste naleving van de controleplicht en tot ingrijpen 
over te gaan als dit niet het geval is. 
 
Openstelling gemeentehuis Heemstede 
Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn afgeschaald is er meer ruimte om 
inwoners spontaan op het gemeentehuis te ontvangen. Loket Heemstede (wonen,  
zorg, ondersteuning en welzijn) biedt inwoners daarom per 1 juli de mogelijkheid 
om zonder afspraak het Loket te bezoeken. Ook het Overlastspreekuur is weer 
opgestart en vindt plaats op elke eerste donderdag van de maand op wisselende 
locaties (waaronder het gemeentehuis). 
 
 
 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.testenvoorjereis.nl/
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Werken op gemeentelijke locaties 
De afschaling van de coronamaatregelen heeft gevolgen voor het werken op de 
gemeentelijke locaties. De mondkapjesplicht is afgeschaft, waardoor het dragen 
van een mondkapje in de publieksruimte van het gemeentehuis niet meer verplicht 
is. De (spat)schermen blijven wel gehandhaafd. Ook hoeven er geen mondkapjes 
meer gedragen te worden in de aula op de begraafplaats (mits 1,5 meter afstand 
gewaarborgd kan worden). De medewerkers van de buitendienst kunnen weer met 
2 personen tegelijk in de auto. Daarbij dient men wel een mondkapje te dragen, 
omdat 1,5 meter afstand houden in de auto niet mogelijk is (gelijk aan de regels in 
het openbaar vervoer). 
  
Op het gemeentehuis is er bewust voor gekozen enigszins de rem te houden op 
het werken op kantoor. Tot 1 september is het de regel dat iedereen die dat wil 
maximaal 1 dag(deel) op kantoor kan werken (tenzij de dienstverlening vraagt om 
fysieke aanwezigheid). Daarbij staat voorop dat iedereen veilig kan werken. Ook 
zijn er op het moment minder werkplekken beschikbaar. Om in het thuiswerken te 
faciliteren zijn een aantal van de werkplekken op kantoor ontmanteld. Bovendien is 
de verwachting dat het thuiswerken in bepaalde mate onderdeel blijft van het 
werkconcept. Om dit (nieuwe) werkconcept in beeld te brengen zijn er vorige week 
voor alle teams van de gemeente workshops gestart over ‘het werken na corona’. 
Per team wordt in beeld gebracht welke goede ervaringen en opgedane inzichten 
van afgelopen anderhalf jaar in de toekomst behouden moeten blijven. 
 
Samenleving 
Gezondheidsmonitor GGD Kennemerland 
Elke 4 jaar doen alle GGD’en samen met het RIVM en het CBS onderzoek naar 
gezondheid, leefstijl en welzijn onder inwoners van 18 jaar en ouder. Het 
onderzoek voor 2020 heeft plaatsgevonden in september t/m december jl. Er zijn 
deze keer extra vragen over Corona aan het onderzoek toegevoegd. Vorige week 
zijn de landelijke en regionale resultaten gepubliceerd. De resultaten per gemeente 
– waaronder Heemstede – worden in het najaar bekend. In dit bericht aandacht 
voor een paar opvallende resultaten voor Kennemerland als geheel: 
 

• 81% ervaart zijn gezondheid als goed of zeer goed (dit is 3% hoger dan in 
2016); 

• 92% heeft matig of veel regie over het eigen leven (dit is vrijwel hetzelfde 
als in 2016); 

• 49% van de 65-plussers voelt zich eenzaam (dit is 2% hoger dan in 2016); 

• 45% van de 18-64 jarigen voelt zich eenzaam (dit is 6% hoger dan in 
2016). 
 

Op de vraag wat is er door Corona veranderd, antwoordt: 
 

• 17% zich meer eenzaam te voelen 

• 49% minder sociale contacten te hebben 

• 25% meer stress te ervaren 

• 13% voelt zich meer depressief 

• 20% voelt zich meer angstig. 
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Vanwege het maatschappelijke belang heeft GGD Kennemerland een adviseur 
publieke gezondheid aangesteld, met als aandachtspunt de gevolgen van de 
Corona-epidemie voor de gezondheid. 
 
Informatie en communicatie 
Landelijke, regionale en lokale informatie omtrent de coronacrisis wordt verspreid 
via de verschillende kanalen van de gemeente. Op de website van de gemeente 
(heemstede.nl) is informatie te vinden voor onder andere ondernemers en over 
onderwerpen zoals vaccineren, reizen, of thuisquarantaine.  
 
Vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’ 
De lokale vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’ is met succes afgerond. De 
gemeente heeft hiervoor de afgelopen periode meerdere posters gedeeld via de 
sociale kanalen (Facebook/Instagram) en in de lokale krant De Heemsteder. 
Prominente Heemstedenaren (o.a. ondernemers, bestuurders, jongeren) deden 
hierbij een oproep tot vaccineren. Op social media werd de campagne ruim 17.000 
keer bekeken, kreeg 450 ‘vind-ik-leuks’ en werden er 141 opmerkingen geplaatst. 
Deze waren overwegend positief. Negatieve opmerkingen waren vaak afkomstig 
van dezelfde kleine groep. 
 

 

http://www.heemstede.nl/

