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Geachte Raad,

In deze brief blikken we terug op het zomerreces 2020. Voor u en onze inwoners was het
een drukke en (zeer) warme zomerperiode met de nodige corona-uitdagingen voor ons
dorp. Graag willen we u dan ook informeren over welke maatregelen de gemeente heeft
genomen om de maatschappelijke uitdagingen van deze bijzondere periode goed door te
komen. Het college B en W concludeert dat de ambtelijke voorbereiding, planvorming en
inzet positief hebben geleid tot een goede beheersing van de drukte zonder dat dit heeft
geleid tot ernstige situaties.
Wassenaarse coronamaatregelen
Als gevolg van de Coronamaatregelen hebben veel Nederlanders gekozen voor een vakantie in
eigen land. Verder zijn de inreisbeperkingen voor toeristen uit landen, zoals Duitsland, versoepeld.
De natuur en het strand van Wassenaar zijn buitengewoon aantrekkelijk. Ook zijn we
internationaal bekroond met de gouden QualityCoast Award en de Blauwe Vlag. In combinatie met
het mooie en warme weer was er dan ook sprake van extra recreatiedrukte richting de Hollandse
kust. De gemeente heeft samen met politie, Dunea, Staatsbosbeheer, (centrum)ondernemers,
Duinrell en inwoners hard gewerkt om deze toestroom in goede banen te leiden.
Strandmaatregelen
De basisrichtlijnen Corona (houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte) waren voor de gemeente
aanleiding om de toegangswegen, vanuit verkeersperspectief richting het strand, nader te
onderzoeken. Crowd-control onderzoek laat zien dat onderaan en bovenaan bij de Wassenaarse
slag, een flessenhals van verschillende verkeersstromen (wandelaars, fietsers, automobilisten,
scooters en motoren) ontstaan.
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Met de opgedane kennis heeft de gemeente een Wassenaars Zomerplan 2020 opgesteld waarin we
3 scenario’s onderscheiden:
-

groen (geen maatregelen nodig),

-

oranje (inzet strandcoaches, maatregelen ondernemers, verkeersregelaars)

-

rood (verkeersafsluitingen, doseren).

Een belangrijke indicator voor een code-oranjescenario, is de weersverwachting. Deze
zomervakantie hebben we 15 code-oranjedagen geteld (waarbij sommige dagdelen zelfs rood
kleurden).
Om de vele bezoekers van de strandpaviljoens, kiosken en parkeerterreinen goed te
accommoderen zijn hekken op de rotonde geplaatst en markering op de strandafgang. Bij code
Oranje stonden strandcoaches en verkeersregelaars klaar om bezoekers te begeleiden. Daarnaast
waren de BOA’s zeer regelmatig ter plaatse aanwezig. Dit alles in goed overleg met alle betrokken
ondernemers.
Verkeersmonitoring
Er was dit jaar veel meer dan in andere jaren sprake van
toeristisch verkeer richting de kust. Niet alleen in Wassenaar
werd dit gesignaleerd, maar ook aan de andere
kustgemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden,
Kennemerland en Haaglanden.
Gemeentelijk heeft dit geleid tot het Draaiboek
(strand)verkeer Wassenaar. Analoog aan het Wassenaars
Zomerplan worden hierin ook scenario’s beschreven: groen
(geen maatregelen nodig), oranje (inzet verkeersregelaars,
tekstkarren, communicatie social-mediakanalen), rood
(strandverkeer terugsturen) tot in het uiterste geval zwart
(Wassenaar gaat vanaf de N44 op slot voor bezoekers).
De overwegende criteria die hierbij gebruikt worden zijn de parkeercapaciteit, wachtrijen op
toegangswegen en bereikbaarheid nood- en hulpdiensten. Real-time monitoring bleek een grote
sleutel tot succes, samen met goede samenwerking met ondernemers, communicatie, politie en
korte communicatielijnen naar de Provincie Zuid Holland (voor de N441 en N448 wegen) en
Rijkswaterstaat (voor de N44). Code Zwart heeft in Wassenaar niet plaatsgevonden.
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Maatregelen winkelgebied centrum
In het centrum van Wassenaar is, na crowdcontrolonderzoek, gebleken dat de bezoekerscapaciteit
van het gebied voldoende is om de 1,5 meterregel, na te leven.
Door het bijplaatsen van een aantal extra fietsenrekken, het
tijdelijk buiten gebruik stellen van fietsrekken en door het
verplaatsen van fietsvlonders is op mogelijke hot-spots
geanticipeerd. Verder zijn extra markeringen op het wegdek
aangebracht. Bijvoorbeeld langs de aanlooproute vanuit Duinrell en
de Luifelbaan.
Ook is een brief vanuit de burgemeester opgesteld in het
Nederlands, Duits en Engels waarin aandacht wordt gevraagd voor
de corona-regels. Dit naar aanleiding van klachten dat toeristen
zich niet aan de regels hielden. Bezoekers van campings en
Duinrell hebben deze brief bij inschrijving ontvangen. De communicatielijnen met de
centrumondernemers zijn kort om, in het geval van opschalingsmaatregelen, snel te kunnen
handelen. Ook zijn de ondernemers via een brief geïnformeerd over de genomen maatregelen.
Kermis en Puur natuurmarkt
In juni heeft het Kabinet aangekondigd om per 1 juli meer ruimte te willen geven voor het houden
van evenementen. De Wassenaarse Oranjevereniging heeft daarom eind juni een aanvraag
ingediend voor het houden van de traditionele zomerkermis aan de Dr. Mansveltkade. In het kader
van de vergunningverlening is een zogeheten ‘doorleefsessie’ met de aanvragers en betrokken
instanties georganiseerd. Verschillende scenario’s zijn met de organisatie in het kader van de
coronamaatregelen doorgesproken en getoetst.
Ook Stichting Centrummanagement heeft een aanvraag gedaan voor de organisatie van de
PuurNatuurmarkt in het centrum. Ook hier heeft eenzelfde toets plaatsgevonden. Voor beide
evenementen is een vergunning verleend. Op het gebied van de toepassing van de coronaregels
hebben zich bij beide evenementen geen noemenswaardige problemen voorgedaan. De definitieve
evaluatie van de kermis vindt deze maand plaats. De PuurNatuurmarkt zal vanaf nu iedere laatste
zaterdag van de maand worden gehouden (onder voorbehoud van de Coronaregels).
Nieuwe noodverordening per 21 augustus 2020
Op 21 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening in werking getreden in de Veiligheidsregio
Haaglanden. De nieuwe Noodverordening is opgesteld op basis van de laatste aanwijzingsbrief
(d.d. 20 augustus 2020) van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en
Veiligheid.

Pagina 3 van 6

Nieuwe coronatestlocatie in ziekenhuis Bronovo
Vanaf maandag 24 augustus start GGD Haaglanden in nauwe samenwerking
met Haaglanden Medisch Centrum een corona-testlocatie bij HMC Bronovo in
het Haagse Benoordenhout.
Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals
hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus.

Vooruitblik
Helaas is het Coronavirus nog steeds onder ons. Uit de statistieken komt naar voren dat er vanaf
het begin van de coronacrisis tot nu 71 inwoners positief zijn getest op het Coronavirus.
De ambtelijke Coronawerkgroep (anderhalfmeter) wordt dan ook na de zomer gecontinueerd en we
blijven volop aandacht houden voor de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de eventuele
gevolgen voor ons dorp. Als Veiligheidsregio bevinden we ons nog steeds in GRIP 4 en blijft het
Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Gemeentelijk BeleidsOndersteunend Team (GBOT) van de
gemeente Wassenaar actief.
Ook na het zomerreces zullen we u geregeld informeren over de maatregelen die genomen zijn
met betrekking tot het in goede banen leiden van de Coronacrisis in Wassenaar. In de bijlage treft
u de laatste geldende Coronaregels.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Namens het college van B en W,
Met vriendelijke groet,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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BIJLAGE

Op dinsdag 18 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens
de persconferentie over corona en de nieuwe regels.
Landelijke regels aangepast
Mensen houden zich niet goed aan de regels.
Steeds meer mensen krijgen corona.
De besmettingen gebeuren vooral thuis.
Daarom gelden nu de volgende regels:
•

U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.

•

Houd 1,5 meter afstand.

•

Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.

•

Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.

•

Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.
Feestjes voor grote groepen
Vier feestjes voor grote groepen liever in een zaal.
Dan gelden de volgende regels:

•

Iedereen heeft een vaste zitplaats.

•

Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun gezondheid.
Bijvoorbeeld of ze koorts hebben. Of verkouden zijn.

•

Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.
Terug van vakantie
Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel besmettingen?

•

Blijf 10 dagen thuis.

•

Laat u testen.
Scholen
Scholen werken aan een veilige omgeving:

•

Kinderen met klachten blijven thuis.

•

Heeft iemand in het gezin corona?
Ook dan blijven kinderen thuis.
Thuis werken
Blijf zoveel mogelijk thuis werken.
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Niet vergeten
•

Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

•

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ook bij bezoek thuis.

•

Blijf weg van drukke plekken.

•

Was vaak uw handen.

•

Werk zoveel mogelijk thuis.
Bellen met vragen over het coronavirus

•

U kunt bellen naar 0800 - 1351.

•

Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.

•

Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur.

•

Of kijk op www.rijksoverheid.nl
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