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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. De bevolking is grotendeels 
gevaccineerd en de samenleving gaat steeds verder weer open. Tegelijkertijd is er 
(nog) onvoldoende immuniteit opgebouwd om te voorkomen dat de zorgcapaciteit 
onder druk kan komen te staan. Voor het versoepelen van de coronamaatregelen 
is niet meer het aantal besmettingen, maar het aantal ziekenhuisopnames leidend 
geworden. Zowel maatregelen en 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, kwetsbare groepen, gezinnen, ZZP’ers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. Tegelijkertijd kijkt de gemeente ook vooruit. Naar 
wat er nodig is om het herstel te bevorderen en kansen die zich voordoen voor de 
toekomst. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen weken.  
 
Regio in beeld  
In het hele land stijgt het aantal besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames snel. Dit 
gaf het kabinet aanleiding om op de persconferentie van 2 november jl. nogmaals 
het belang van de basismaatregelen te benadrukken en de adviezen omtrent het 
houden van 1,5 meter afstand, thuiswerken, en het binnenlands reisadvies aan te 
scherpen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om per 6 november op meerdere  
plekken de mondkapjesplicht weer in te voeren. Dit geldt onder andere op stations, 
alle publiek toegankelijke locaties zoals overheidsgebouwen en winkels, bepaalde 
onderwijsinstellingen, en contactberoepen. Er geldt geen mondkapjesplicht op de 
plekken waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Ook heeft het kabinet 
besloten om per 6 november de inzet van het coronatoegangsbewijs uit te breiden 
naar onder andere alle buitenterrassen, bepaalde doorstroomlocaties zoals musea, 
doorstroomevenementen, culturele verenigingen en binnensportlocaties vanaf 18 
jaar (sporters en publiek). Er hoeft géén CTB te worden getoond bij evenementen 
en jeugdactiviteiten tot 18 jaar, waaronder de intocht van Sinterklaas. Het kabinet 
neemt op 12 november een besluit om de inzet van het CTB mogelijk nog verder 
uit te breiden. 
 
Het risiconiveau in Nederland is ‘ernstig’ (niveau 3, coronadashboard). Er zijn drie 
niveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Het risiconiveau geeft 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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informatie over de druk op de zorg door patiënten met COVID-19 en hangt af van 
het gemiddelde aantal ziekenhuis- en IC-opnames in 7 dagen. Het risiconiveau 
wordt elke dinsdag opnieuw bepaald. 
 
In regio Kennemerland zijn in de periode van 28 oktober tot en met 3 november 
1.246 nieuwe besmettingen bekend. In de regio worden gemiddeld 2 personen per 
dag met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, inclusief de IC. Inmiddels is 80% 
van de inwoners vanaf 12 jaar in Kennemerland volledig gevaccineerd en 82% is 
deels gevaccineerd. 
 
In Heemstede zijn in de periode van 28 oktober tot en met 3 november 52 nieuwe 
besmettingen bekend. In Heemstede worden gemiddeld 0 personen per dag met 
COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, inclusief de IC. Inmiddels is 88% van de 
Heemstedenaren vanaf 12 jaar volledig gevaccineerd en 90% deels gevaccineerd.  
 
Bovengenoemde vaccinatiepercentages betreffen vaccinaties gezet door GGD’en, 
huisartsen en andere uitvoerders. Mensen die geen toestemming hebben gegeven 
om informatie over hun vaccinatie te delen zijn hierin niet meegerekend. Daarom 
ligt de daadwerkelijke vaccinatiegraad in feite hoger. De meest recente cijfers van 
vaccinaties en besmettingen (in het land, regio en gemeente) zijn te vinden op het 
coronadashboard van de Rijksoverheid coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
 
Test- en Vaccinatielocaties 
Inwoners van Kennemerland kunnen zich in de regio laten testen in Haarlem, 
Velsen-Noord, de XL-locatie bij Schiphol en de mobiele testbus (wisselende 
locaties). De nieuwe winterlocatie in Velsen-Noord vervangt per 4 november de 
locatie in Beverwijk. Op de locatie bij Schiphol is het voor iedereen met klachten 
ook mogelijk zich zonder afspraak te laten testen. Om zich te laten vaccineren 
kunnen inwoners op dit moment terecht in IJmuiden, Schiphol en de mobiele unit 
(wisselende locaties). Op al deze vaccinatielocaties kan men ook zonder afspraak 
terecht, mits het om de eerste prik gaat en er nog geen afspraak is gemaakt.  
 
Op de website van Testen voor Toegang is het mogelijk een afspraak te maken om 
je kosteloos te laten testen voor toegang tot onder andere horeca, theater en sport. 
Sinds 1 oktober is ‘Testen voor je Reis’ niet meer kosteloos. Kijk voor informatie en 
het maken van een afspraak op de website testenvoorjereis.nl. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
De afgelopen weken was er een sterke stijging in het aantal testafnamen en het 
aantal besmettingen. Door de toenemende besmettingen neemt de druk op het 
bron- en contactonderzoek toe en kan het niet meer volledig worden uitgevoerd. Er 
is noodgedwongen overgestapt naar risico-gestuurd BCO. 
 
Beleidswijziging quarantaine voor kinderen onder 4 jaar  
Op advies van het OMT is het quarantainebeleid voor kinderen jonger dan 4 jaar 
per 15 oktober gewijzigd. Deze groep speelt een kleine rol in het overdragen van 
het coronavirus. Kinderen van 0 t/m 3 jaar die een huisgenoot of nauw contact zijn 
van de besmettelijke persoon, hoeven niet meer in quarantaine en hoeven zich ook 
niet meer te laten testen op dag 5. Tijdens de eerste 10 dagen na het contact met 
de besmettelijke persoon is voor deze kinderen wel het advies om het contact met 
kwetsbare personen te vermijden en bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.testenvoortoegang.org/
http://www.testenvoorjereis.nl/
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blijven en zich te laten testen. De quarantainewijziging is ook doorgetrokken naar 
het zelftestbeleid. Dit betekent dat wanneer een huisgenoot van een kind jonger 
dan 4 jaar een positieve zelftest heeft, het kind niet thuis hoeft te blijven tot de 
uitslag van de confirmatietest bekend is.  
 
Vaccinatieprogramma 
Alle Nederlanders vanaf 12 jaar hebben een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen 
en kunnen een afspraak maken. Ook zonder afspraak kunnen mensen terecht bij 
de GGD. Op de website Prikken zonder afspraak zijn alle GGD vaccinatielocaties 
te vinden waar je je zonder afspraak kunt laten vaccineren tegen corona. Dit zijn 
zowel vaste als tijdelijk en/of mobiele locaties, zoals prikbussen. De mogelijkheid 
om langs te komen zonder afspraak geldt alleen voor de eerste prik en wanneer je 
nog geen vaccinatie-afspraak hebt gemaakt. 
 
Derde vaccinatie of ‘boosterprik’ 
Per 6 oktober ontvangen mensen met een ernstige afweerstoornis een uitnodiging 
voor een derde vaccinatie. Vanaf begin december is het ook voor andere groepen 
mogelijk een ‘boostervaccinatie’ te halen. Dit geldt voor alle 80-plussers die naar 
een GGD-locatie kunnen komen, inwoners van zorginstellingen boven de 18 jaar, 
en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Vanaf januari wordt vervolgens 
de leeftijdscategorie 60-80 jaar uitgenodigd. Als deze groepen aan de beurt zijn 
geweest kan iedereen die dat wil een derde boosterprik halen, ondanks dat de 
Gezondheidsraad daar op dit moment geen medische noodzaak toe ziet. GGD 
Kennemerland bereidt zich hierop voor.  
 
Project verhogen vaccinatiegraad “fijnmazig vaccineren” 
GGD Kennemerland zet zich in om een minimale vaccinatiegraad van 85% bij 18-
plussers en 75% bij de leeftijdsgroep 12-17- jarigen te behalen. Hierbij wordt vooral 
ingezet op vaccineren ‘in de wijk’. Op verschillende momenten in de week staat er 
een mobiele priklocatie in wijken in Haarlem, Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. 
Opvallend is het toenemend aantal mensen (ook jongeren) dat zich laat vaccineren 
op de mobiele locaties. Met het oog op het herfstige weer worden voorbereidingen 
getroffen voor mogelijke andere locaties voor de mobiele units. Daarnaast wordt er 
gekeken naar samenwerking met huisartsen.  
 
Spreekuren voor mensen met prikangst 
GGD Kennemerland introduceert speciale spreekuren voor mensen met prikangst 
die zich willen laten vaccineren. Het is mogelijk hiervoor een afspraak te maken via 
het klantcontactcentrum GGD. De spreekuren zijn op woensdag en zaterdag in 
IJmuiden en op vrijdag en zaterdag op P4 Lang Parkeren bij Schiphol. Voor elke 
cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij krijgen van binnenkomst tot vertrek speciale 
begeleiding. Ook is er extra ruimte om vragen te stellen. 
 
Publieke zorg vluchtelingen  
In de regio worden momenteel ca. 100 vluchtelingen opgevangen in verschillende 
hotels. Hiervan is iedereen getest op covid-19. In overleg met het COA en de 
gemeenten worden voorbereidingen getroffen om deze groep een vaccinatie aan 
te kunnen bieden.  
 
 
 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
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Veiligheid en handhaving 
Per 25 september is het verplicht een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen voor 
toegang tot onder andere restaurants, cafés en sportkantines. Sinds de invoering 
van het CTB is het team van Handhaving langsgegaan bij de verschillende horeca 
en sportverenigingen in Heemstede. Doel hiervan was om met de ondernemers in 
gesprek te gaan en eventuele onduidelijkheden op te helderen. Het beeld is dat 
over het algemeen de controle op het CTB goed wordt uitgevoerd. Bij signalen dat 
hier niet goed op wordt gecontroleerd, zal opnieuw een bezoek worden gebracht. 
Hierbij wordt rekening gehouden dat het per 6 november op meer plekken verplicht 
is een CTB te tonen. Ook geldt er per 6 november een mondkapjesplicht in publiek 
toegankelijke ruimtes, zoals in winkels en in de publiekshal van het gemeentehuis. 
Vanuit Handhaving wordt extra ingezet op het naleven van de regelgeving.   
 
De middelen die vanuit het Rijk aan gemeenten zijn toegekend om de handhaving 
rondom het coronatoegangsbewijs vorm te geven, kunnen worden ingezet voor 
kosten die gemaakt worden om het CTB te (laten) controleren. Aan Heemstede is 
een budget van €43.000 toegekend. De gemeente is reeds in gesprek gegaan met 
de horeca over de inzet van de middelen. Met de uitbreiding van de inzet van het 
CTB per 6 november, wordt ook gekeken in hoeverre lokale (sport)verenigingen 
behoefte hebben aan financiële ondersteuning. De gemeente zal haar uitgaven 
aan het ministerie te zijner tijd moeten verantwoorden.  
 
Mondkapjesplicht in overheidsgebouwen 
Per 6 november geldt er een mondkapjesplicht in alle publiek toegankelijke binnen 
locaties, waaronder overheidsgebouwen. Ook in Heemstede is het vanaf deze 
datum verplicht een mondkapje te dragen in de publiek toegankelijke ruimtes van 
de gemeente. Dit geldt onder andere voor de publiekshal, Plein1, de raadzaal, de 
trouwzaal en de aula op de begraafplaats.  
 
Ondersteuning bij coronatoegangsbewijs (CTB) op Plein1 
Het coronatoegangsbewijs kan digitaal worden aangemaakt via de ‘CoronaCheck’ 
app of worden uitgeprint via www.CoronaCheck.nl/print. Het aanvragen van een 
CTB is niet voor iedereen even makkelijk en vanzelfsprekend. Mensen die digitaal 
minder vaardig zijn, geen smartphone en/of geen DigiD hebben, en iedereen die 
daar behoefte aan heeft, kan voor ondersteuning bij het aanvragen van een CTB 
binnenlopen op Plein1. Bij de bibliotheek is het ook mogelijk om zonder een DigiD 
een papieren coronatoegangsbewijs aan te vragen.  
 
Feestdagen en evenementen 
Sinterklaasintocht Heemstede 
Op 13 november 2021 vindt de intocht plaats van Sinterklaas en zijn pieten in 
Heemstede. Net als in eerdere jaren komt hij aan per boot om 11.30 uur aan de 
Herfstlaan ter hoogte van het Molentje van Groenendaal (Burgemeester van 
Rappardlaan/ hoek Herfstlaan). Na zijn aankomst gaat hij naar het raadhuis.  
 
Sinterklaas is zich tijdens zijn bezoek bewust van de geldende coronamaatregelen 
in Nederland. De intocht vindt daarom plaats als doorstroomevenement. Dit 
betekent dat er niet lang wordt stil gestaan en dat de aankomst bij het Raadhuis 
maar kort duurt. Kinderen kunnen het beste bij het Molentje aansluiten en 
meelopen naar het Raadhuis. Er hoeft geen CTB te worden getoond, omdat het 

http://www.coronacheck.nl/print
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om een georganiseerd jeugdevenement (tot 18 jaar) gaat. Meer informatie en het 
programma is te vinden op www.heemstede.nl/sint. 
 
Heemstede Herdenkt  
Vanwege de aanscherpte maatregelen zal ‘Heemstede Herdenkt’ dit jaar in sobere 
vorm worden georganiseerd. De herdenkingsavond vindt plaats op 17 november 
op de begraafplaats in Heemstede. Hierbij wordt de begraafplaats ingericht als een 
doorstroomlocatie. Zitplaatsen zijn verwijderd en toegang is alleen mogelijk via de 
hoofdingang van de begraafplaats, waarbij het verplicht is een CTB in combinatie 
met een identiteitsbewijs te tonen. Ook worden er toegangskaarten verstrekt. De 
meest recente informatie over Heemstede Herdenkt wordt gedeeld op de website 
en sociale media van de gemeente.  
 
50-jarige huwelijken 
De viering van 50-jarige huwelijken in Heemstede zal dit jaar net zo verlopen als 
vorig jaar. Ieder getrouwd paar ontvangt een brief met voucher waarmee ze in het 
weekend van 19 en 20 november gebak kunnen afhalen bij Patisserie Tummers op 
de Binnenweg.  
 
Kerstsamenzang & Kerstboomverbranding 
In Heemstede kunnen kerstsamenzang in december en de kerstboomverbranding 
in januari doorgaan. Daarbij is toegang alleen mogelijk op vertoon van een 
coronatoegangsbewijs (CTB). 
 
Samenleving 
Onlineactiviteiten voor jongeren in de herfstvakantie 
Ook deze herfstvakantie heeft jongerenwerk Epic Youth in samenwerking met WIJ 
Heemstede en de gemeente een aantal onlineactiviteiten georganiseerd ‘voor en 
door jongeren’ in Heemstede. In totaal hebben 29 jongeren meegeholpen bij het 
organiseren van vier verschillende activiteiten. Deze activiteiten bestonden uit: een  
Pokémon Livestream (68 deelnemers & 443 unieke kijkers); een kookworkshop (26 
deelnemers & 578 unieke kijkers); Fortnite-toernooi (178 deelnemers & 842 unieke 
kijkers); en een Minecraft activiteit waarbij deelnemers hun ultieme hangplek in de 
gemeente konden ontwerpen (56 deelnemers & 578 unieke kijkers).  
 
Economie en Werkgelegenheid 
Corona Herstelsubsidie 
Op 23 maart 2021 is door het college vastgesteld om € 50.000 vanuit de reserve 
coronacrisis ter beschikking te stellen voor de corona herstelsubsidie. De subsidie 
is verdeeld over de drie winkelgebieden naar rato van het aantal winkels. Voor de 
Raadhuisstraat / Binnenweg is €30.000 beschikbaar, en voor zowel de Jan van 
Goyenstraat als de Zandvoortselaan €10.000. De komende weken gaan we verder 
in gesprek met de ondernemers over de plannen die zij hebben om deze 
herstelsubsidie te gebruiken. Er zijn al een aantal leuke ideeën en initiatieven 
besproken om het economisch herstel te bevorderen.   
 
Terrasuitbreiding 
De regeling voor terrasuitbreiding liep af per 1 juli 2021. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om dit te verlengen in ieder geval tot het tweede kwartaal 2022. 
 
Informatie en communicatie 

http://www.heemstede.nl/sint
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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.  
 
Feestdagen en evenementen 
De meest recente informatie over de geldende maatregelen bij feestdagen en 
evenementen in Heemstede is te vinden op de sociale media en de website van de 
gemeente www.heemstede.nl.  

http://www.heemstede.nl/
http://www.heemstede.nl/

