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Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van Wassenaar 

      Wassenaar, vrijdag 29 mei 2020. 

 

Onderwerp: update maatregelen Coronavirus Wassenaar 

Geachte raads- en commissieleden,  

Hierbij een laatste update over de ontwikkelingen rondom Corona die betrekking hebben op onze 

mooie gemeente. 

Nieuwe noodverordening 

In navolging van de aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van de minister-

president op 19 mei 2020, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden op 26 mei jl. een 

nieuwe aanwijzingsbrief ontvangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede 

namens de minister van Justitie en Veiligheid. Deze nieuwe aanwijzing is verwerkt in een landelijke 

model-noodverordening. Op basis van dit landelijke model is bijgaande ‘Noodverordening COVID-

19 veiligheidsregio Haaglanden van 01 juni 2020’ tot stand gekomen. Deze vindt u als bijlagen bij 

deze brief terug. 

 

Uitbreiding testcapaciteit in de regio 

Een voorwaarde voor de versoepelingen van de maatregelen is het op veel grotere schaal 

monitoren, testen en het onderzoeken van contacten bij besmettingen. In de regio Haaglanden 

wordt vanaf 1 juni de testcapaciteit verder uitgebreid door op de bestaande locaties meer tests uit 

te voeren en door de inzet van een mobiele testlocatie. Mensen met klachten kunnen zich 

aanmelden voor een test via een landelijk telefoonnummer dat op maandag 1 juni a.s. bekend 

wordt gemaakt.  

  

Versoepeling maatregelen maar vermijd drukte 

Per 1 juni a.s. worden de landelijke restricties met betrekking tot corona versoepeld. Dit betekent 

dat voor veel inwoners het aanleiding is om weer meer naar buiten te gaan en te genieten van de 

openbare ruimte. Terrassen gaan weer open en de weersvooruitzichten voor Zuid-Holland zijn 

goed. Maar we moeten wel goed blijven opletten dat we elkaar de ruimte geven en de drukte 

vermijden. Tijdens Hemelvaart was het op sommige momenten (te) druk.  

 

Inzet strandcoaches bij de opgang van de Wassenaarse Slag 

We zijn de afgelopen week hard aan het werk geweest om ons zo goed mogelijk voor te bereiden 

op het komend weekend; Pinksteren. Om bezoekers zo goed mogelijk te accommoderen gaan we 

acht gespecialiseerde strandcoaches bij de Wassenaarse Slag inzetten. Zo kunnen inwoners en 
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recreanten goed en op een veilige manier recreëren. De strandcoaches spreken daarom fietsers, 

bromfietsers en scooterrijders op vriendelijke wijze aan om voertuigen netjes en op de daarvoor 

bestemde plaatsen te stallen. De fietsparkeerplekken zijn ook ruimschoots vergroot met behulp 

van circa 100 dranghekken en met de parkeerterrein exploitanten zijn goede afspraken gemaakt. 

Verder dragen de coaches bij aan de doorstroom naar en van het strand op een dusdanige wijze 

dat de 1,5 meter afstandsregel kan worden toegepast.  

In dit kader heeft vanochtend, op initiatief van de gemeente en in mijn aanwezigheid, een 

uitbereide briefing plaatsgevonden met alle stakeholders die betrokken zijn bij het strand. 

 

Horeca gedeeltelijk weer open in Wassenaar 

Het Kabinet heeft besloten dat de horeca met ingang van 1 juni 2020 om 12.00 uur gedeeltelijk 

weer open mag.  De gemeente Wassenaar heeft afgelopen twee weken samen met de 

horecaondernemers in en om het centrum en op de Wassenaarse Slag de schouders eronder gezet 

om dit goed georganiseerd te krijgen. In overleg zijn we gaan kijken naar tijdelijke verruiming van 

de terrassen en hebben die ook op sommige plaatsen gevonden. Dat viel niet overal mee, want  er 

moet ook voldoende ruimte overblijven voor de passanten die ook nog eens onderling anderhalve 

meter afstand moeten kunnen houden. Dat vraagt dus om een goede afweging van de verdeling 

van de schaarse openbare ruimte, de belangen van de ondernemers en de omwonenden.  

 

Voor een klein aantal is dat (nog) niet gelukt, maar we onderzoeken nog mogelijkheden. Verder is 

de administratieve afwikkeling voor de ondernemers versimpeld (zie bijgevoegde brief). Op een 

kaart heeft de gemeente aangegeven wat de terrasbegrenzing is en daarbinnen kan de 

ondernemer zelf zijn terras inrichten. Want het is ook zo, dat de ondernemer zelf het beste weet 

hoe hij met inachtneming van de richtlijnen zijn terras kan inrichten. Zo kan hij ook zijn 

verantwoordelijkheid nemen voor een goed verloop. De reguliere regels zoals die al golden, 

bijvoorbeeld de openingstijden, blijven tijdens deze versoepeling van toepassing. Tot en met 1 

november 2020 geldt in ieder geval de verruimde terrasregels. 

 

Dinsdag 2 juni gaan de middelbare scholen weer open 

Dinsdag a.s. gaan ook weer onze (internationale) jongeren fysiek weer naar de middelbare 

scholen. De directies en medewerkers van de scholen hebben in de afgelopen weken veel werk 

verzet om dit allemaal in goede banen te gaan leiden. Om bij dit heugelijke feit stil te staan worden 

bij de middelbare scholen uit naam van het gemeentebestuur een taart bezorgd. 

 

Tot slot 

Het blijft belangrijkrijk om oog te houden voor mensen die onzeker of angstig zijn, nu er weer meer 

ruimte gaat ontstaan. Het besmettingsrisico van COVID-19 is helaas nog niet geweken en het blijft 

dus van belang om de regels na te leven en met elkaar rekening houden. We hebben hierin een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
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Blijf gezond en zorg goed voor uzelf en anderen. En ik wens u een zonnig Pinsterweekend toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester Leendert de Lange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Getekende noodverordening COVID-19 van 01 juni 2020 

- Aanwijzing maatregelen COVID-19 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

- Brief Aan de ondernemers in Wassenaar met een terrasvergunning  

- Poster: Stap voor stap: Wat kan wanneer? 

 



 

4 
 

 

 

 

 


