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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar weer sneller opvolgen, zal het collegebericht ten 
minste één keer per maand worden verstuurd. Voor 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 de meest actuele informatie omtrent de coronacrisis. 
 
Algemeen 
De coronacrisis is nog niet voorbij. Ondanks dat een groot deel van de bevolking is 
gevaccineerd, is er nog onvoldoende immuniteit opgebouwd om te voorkomen dat 
de zorg onder druk komt te staan. Het aantal ziekenhuisopnames is leidend bij het 
versoepelen of aanscherpen van de coronamaatregelen. De maatregelen worden 
op regionaal en lokaal niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen door de gemeente begeleid. De gemeente heeft, 
naast signalering en monitoring, ook een rol in het leveren van maatwerk en extra 
ondersteuning aan onder andere inwoners en ondernemers, kwetsbare groepen, 
gezinnen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Tegelijkertijd kijkt de 
gemeente ook vooruit, naar wat er nodig is om het herstel te bevorderen en de 
kansen die zich voordoen voor de toekomst. Hieronder leest u de belangrijkste 
gebeurtenissen van de afgelopen week.  
 
Landelijk beeld  
In het hele land neemt het aantal besmettingen voorzichtig af. Het lijkt erop dat de 
piek van de door de deltavariant veroorzaakte besmettingsgolf voorbij is. Dit neemt 
niet weg dat er zorgen zijn over de Omikronvariant en de nieuwe besmettingsgolf 
die met deze variant op ons afkomt. In combinatie met de nog altijd hoge bezetting 
van de ziekenhuizen, gaf dit het kabinet aanleiding om op de persconferentie van 
18 december een lockdown af te kondigen. Dit betekent onder andere dat per 19 
december alle horeca, niet-essentiële winkels, binnensportlocaties, niet-medische 
contactberoepen, musea en theaters gesloten zijn (met uitzondering van afhalen 
bij horeca en ‘click & collect’ bij winkels); de norm voor thuisbezoek is aangepast 
naar 2 gasten per dag en 4 gasten op de wettelijke feestdagen; en voor buiten een 
maximale groepsgrootte geldt van 2 personen. Dezelfde maximale groepsgrootte 
geldt voor buitensportlocaties (open tussen 05.00-17.00 uur), waarbij een 
uitzondering wordt gemaakt voor buitensporters onder de 18 jaar. Daarnaast 
sluiten het voortgezet- en hoger onderwijs nu ook hun deuren tot 9 januari. Aan 
alle onderwijsinstellingen wordt gevraagd zich voor te bereiden op het organiseren 
van afstandsonderwijs in de week na de kerstvakantie. Hier zal het kabinet op 3 
januari meer duidelijkheid over geven. Praktijkonderwijs, het onderwijs aan 
kwetsbare jongeren, de lessen voor examenleerlingen, tentamens en examens 
kunnen doorgaan. De lockdown duurt in ieder geval tot en met 14 januari. Vlak 
voor die datum maakt het kabinet opnieuw een afweging over de situatie.  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
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Regio in beeld 
Het risiconiveau in Nederland is ‘ernstig’ (niveau 3, coronadashboard). Er zijn drie 
niveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Het risiconiveau geeft 
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 iedere dinsdag opnieuw bepaald. 
 
In regio Kennemerland zijn in de periode van 15 tot en met 21 december 2.989 
nieuwe besmettingen bekend. In de regio worden gemiddeld 5 personen per dag 
met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, inclusief de IC. Van alle inwoners 
vanaf 12 jaar in Kennemerland is 82% volledig en 83% deels gevaccineerd.  
 
In Heemstede zijn in de periode van 15 tot en met 21 december 125 nieuwe 
besmettingen bekend. In Heemstede worden gemiddeld 0 personen per dag met 
COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, inclusief de IC. Van alle inwoners vanaf 
12 jaar in Heemstede is 90% volledig gevaccineerd en 91% 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. 
 
Testen en vaccineren 
Test- en Vaccinatielocaties 
Inwoners van Kennemerland kunnen zich in de regio laten testen in Haarlem, 
Velsen-Noord en op de XL-locatie bij Schiphol. Daarbij biedt de locatie op Schiphol 
voor iedereen met klachten ook de mogelijkheid om zich zonder afspraak te laten 
testen (tussen 08.00-17.00 uur). Op dit moment is er voldoende testcapaciteit.   
 
Om zich te laten vaccineren kunnen inwoners terecht in IJmuiden, Haarlem, 
Velsen-Noord en op Schiphol. Op deze vaccinatielocaties kan men ook zonder 
afspraak terecht, mits het om de eerste prik gaat en er nog geen afspraak is 
gemaakt. Voor een tweede prik of een boostervaccinatie is wel een afspraak nodig. 
Vanwege de versnelling van de boostercampagne, werkt GGD Kennemerland aan 
een verdere uitbreiding van de vaccinatiecapaciteit in de regio. Daarnaast worden 
de openingstijden verruimd en zijn de locaties ook open tijdens de feestdagen. De 
meest actuele informatie over de test- en vaccinatielocaties en vervoersopties naar 
deze locaties, is te vinden op de GGD website ggdkennemerland.nl/coronavirus.  
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Regionaal wordt een daling gezien in het aantal testaanvragen. De daling is toe te 
schrijven aan de maatregelen en het gewijzigde testbeleid dat meer ruimte biedt 
voor zelftesten bij milde klachten. De verwachting is dat de druk op de teststraten 
de komende tijd weer zal toenemen, vanwege de feestdagen en de opkomst van 
de Omikronvariant. Door de daling van het aantal besmettingen is er weer meer 
ruimte voor bron- en contactonderzoek. Regionaal worden er clusters gezien in 
zorginstellingen, basisschoolklassen en paar klassen van de middelbare school.  
Meer informatie over de actuele quarantaineregels is te vinden op de website: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
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Derde vaccinatie of ‘boosterprik’ 
Op 14 december heeft de Minister van VWS aangekondigd de boostercampagne 
verder te versnellen door al vanaf de derde maand na de laatste vaccinatie of na 
genezing van het virus, een boosterprik aan te bieden. Het uitgangspunt hierbij is 
dat in de tweede helft van januari de boostercampagne is afgerond. Vanuit GGD 
Kennemerland wordt hiervoor de vaccinatiecapaciteit verder uitgebreid, worden de 
openingstijden verruimd en zullen de locaties ook open zijn tijdens de feestdagen.  
 
Op dit moment hebben mensen geboren in 1964 (en eerder) een uitnodiging voor 
de boosterprik ontvangen. Om een boosterprik te halen is het noodzakelijk een 
afspraak te maken. Door de enorme versnelling van de boostercampagne kan het 
zijn dat mensen moeite hebben een afspraak te maken. De GGD adviseert dan om 
het op een later moment opnieuw te proberen. Ook roept de GGD op zich vooral 
online aan te melden om de overbelaste callcenters zoveel mogelijk beschikbaar te 
houden voor mensen die zich niet online kunnen aanmelden. Online aanmelden 
kan op www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De site www.uitlegprikafspraak.nl legt 
uit hoe mensen online een afspraak kunnen maken. 
 
Veiligheid en handhaving 
Winkelgebieden 
Met de ingang van de nieuwe lockdown per 19 december dienen niet-essentiële 
winkels en horecazaken gesloten te zijn. Dit geldt ook voor de lokale ondernemers 
van Heemstede. De horeca en winkels mogen wel open zijn voor het afhalen en 
bezorgen van bestellingen. Om na te gaan of de maatregelen voor iedereen helder 
zijn en waar mogelijk te ondersteunen, wordt er actief het gesprek gevoerd met de 
lokale ondernemers. Over het algemeen worden de maatregelen goed nageleefd.  
 
Wandelgebieden  
Vanwege de lockdown en de kerstvakantie, is de verwachting dat de drukte in de 
natuurgebieden in en rondom Heemstede zal toenemen. De drukte wordt door de 
gemeente gemonitord en waar nodig zijn er mogelijkheden om de drukte te 
reguleren. In de gemeentelijke communicatie wordt aan inwoners de oproep 
gedaan om zoveel mogelijk de drukte te vermijden. 
 
Milieustraat en afval 
Ook wordt er tijdens de lockdown en vooral in de kerstvakantie een extra aantal 
bezoekers verwacht bij de milieustraat van Heemstede. Om de drukte te reguleren 
worden er verkeersregelaars ingezet en in de gemeentelijke communicatie wordt 
opgeroepen niet op drukke momenten naar de milieustraat te komen. Daarnaast 
wordt rekening gehouden met een toename van afval in de vorm van karton, 
doordat bestellingen vanwege de lockdown waarschijnlijk zullen toenemen. De 
mogelijkheden worden onderzocht of het karton op extra momenten kan worden 
opgehaald. Verder dringt de gemeente er bij bewoners op aan – als de bakken vol 
zijn – hun afval niet naast de brengparkjes te zetten, maar meer naar huis te 
nemen of zelf weg te brengen naar de milieustraat. 
 
Jaarwisseling en vuurwerkverbod 
Net als vorig jaar, heeft het kabinet ook voor deze jaarwisseling het afsteken van 
vuurwerk verboden. Vuurwerk thuis bewaren kan gevaarlijk zijn. Inwoners in de 
regio Kennemerland kunnen daarom hun vuurwerk op 27, 28, 29 en 30 december 
inleveren op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. Door 

http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/
http://www.uitlegprikafspraak.nl/
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op deze manier vuurwerk in te leveren en niet af te steken, worden de zorgsector 
en hulpdiensten ontlast.  
 
Samenleving 
Plein1 blijft open  
Tijdens de lockdown mogen bibliotheken openblijven. Dit geldt ook voor Plein1 in 
Heemstede, waarbij inwoners de bibliotheek op een veilige manier kunnen blijven 
bezoeken. De studieplekken waar vooral jongeren veel gebruik van maken, blijven 
beschikbaar. Daarnaast gaat de georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare 
groepen door. Voor de gemeentelijke dienstverlening zijn er geen beperkingen. 
 
Jeugdactiviteiten 
Op basis van de nieuwe maatregelen zijn activiteiten voor jeugd t/m 17 jaar met 
een maximum groepsgrootte van 50 personen toegestaan tot 17:00 uur. Er mag 
geen sprake zijn van een evenement. Dat geldt ook voor sportactiviteiten voor 
jongeren t/m 17 jaar. Sportactiviteiten zijn toegestaan op de locatie van de 
sportvereniging, buiten, tussen de leden van de sportvereniging waarbij zij als lid 
zijn aangesloten tot 17.00 uur. Ook zwemlessen voor de A, B, C diploma’s mogen 
doorgaan. Dit is allemaal gericht op de welzijn van jongeren. 
  
Voor kwetsbare groepen is geen eindtijd genoemd. Voor deze groep willen we de 
eerder afgesproken lijn hanteren dat jongerenwerkers in overleg met de gemeente 
bepalen welke activiteiten ’s avonds door mogen gaan. Deze activiteiten zijn 
gericht op kwetsbare jeugd. 
 
Kinderboerderij  
De kinderboerderij in Heemstede is gesloten van 25 december tot 10 januari. Door 
verwachte drukte kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd.  
 
Uitvaarten  
Voor uitvaarten geldt een maximaal aantal bezoekers van 100 personen, onder 
voorwaarden van de basisregels van afstand houden en mondkapjes dragen als 
men niet zit. Condoleances op andere locaties dan de begraafplaats zijn niet 
toegestaan, omdat dit valt onder horeca en horeca dient gesloten te zijn. 
 
Economie en Werkgelegenheid 
Per 19 december moeten alle niet-essentiële winkels en horecazaken in 
Heemstede wederom hun deuren sluiten. Horecazaken mogen nog wel open zijn 
voor bezorgen en afhalen, en winkels mogen open zijn voor click & collect. In de 
communicatie van de gemeente worden inwoners van Heemstede opgeroepen om 
vooral lokaal te blijven kopen en hiermee de lokale ondernemers te steunen.  
 
Weekmarkt blijft open  
Volgens de nieuwe maatregelen mag de weekmarkt openblijven voor zowel de 
essentiële en niet-essentiële marktkoopwaar. In de opstelling van de weekmarkt is 
voldoende ruimte om veilig afstand te houden. 
 
Aparte pagina op de website van IASZ 
Op de website van IASZ is een aparte pagina geplaatst waar ondernemers meer 
informatie kunnen vinden over het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen 
(Bbz): financiële corona-ondersteuning na Tozo. Op deze pagina kunnen lokale 
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ondernemers ook een aanvraag voor de Bbz indienen en indien noodzakelijk een 
voorschot aanvragen. Een overzicht van alle steunmaatregelen voor ondernemers 
en ZZP’ers is terug te vinden op de website van de gemeente.  
 
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 onder andere voor ondernemers en over 
onderwerpen zoals vaccineren, evenementen, of thuisquarantaine.  
 
 

 

 

 

 

https://www.heemstede.nl/coronavirus/ondernemers-en-zzpers
http://www.heemstede.nl/

