Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van
Wassenaar
Wassenaar, woensdag 11 november 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.
Stijging aantal besmettingen vermindert
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal
besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg,
maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller
dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te
voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle
patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar
meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het
kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2
weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Deze zijn
woensdagavond 4 november 2020 om 22.00 uur van kracht gegaan.
Actuele Wassenaarse coronacijfers
Vanaf vrijdag 6 november 2020 publiceert de gemeente ook wekelijks de coronacijfers in de
gemeenterubriek van de Wassenaarse krant. Op die manier kunnen Wassenaarse inwoners de
ontwikkelingen ook cijfermatig volgen. We hebben ervoor gekozen de link
www.ggdhaaglanden.nl/dashboard erbij te zetten als basiswebsite waar lezers naar toe kunnen
gaan voor de meest actuele informatie. Als bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de
relevante GGD cijfers voor de gemeente Wassenaar (week 45).
Extra tijdelijke medewerkers Toezicht en Handhaving in Wassenaar
De gemeente heeft tijdelijk extra medewerkers aangetrokken om het team Openbare orde en
Handhaving te versterken zodat onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) meer en
flexibeler ingezet kunnen worden om de uitvoering van de coronamaatregelen te ondersteunen. De
kosten van deze extra inzet bedraagt €55.000,-.
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Alertheid op misbruik bedrijfskantines
Uit de regio komen signalen over het misbruik van bedrijfskantines voor illegale (corona)feesten.
Samen met de politie zal de gemeente hier alert op zijn om te voorkomen dat deze ontwikkeling
ook in Wassenaar ontstaan.
Ook extra maatregelen landgoed Duinrell bij de opvang COA
Het COA, de GGD en de gemeente staan in goed contact met elkaar. Eind oktober werd de
gemeente geïnformeerd over een aantal bewoners van het Centraal Opvang Asielzoekers op
landgoed Duinrell die positief testen op het coronavirus. In de daaropvolgende dagen steeg het
aantal besmettingen. In de deze winteropvangperiode zou het aantal bewoners van het COA
tijdelijk doorgroeien met 280 asielzoekers bovenop het huidige aantal van 650 personen. De
instroom zou dan ook vanaf 1 november en de daaropvolgende weken gaan plaatsvinden. Het COA
is daarom door mij gevraagd om de instroom van circa 250 personen te bevriezen. Dit totdat de
situatie rondom de besmettingen is gedoofd.
Inmiddels heeft het COA een toelichtende brief
gestuurd waarin wordt aangegeven welke
maatregelen er getroffen zijn om de verdere
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
Vanaf deze week test het Rode Kruis drie keer per
week bewoners die mogelijk besmet zijn met het
virus. In het geval van corona worden mensen in
aparte quarantainehuisjes geplaatst. Ook zijn er afzonderlijke huisjes voor de degenen die in
contact zijn geweest met corona-patiënten maar nog geen klachten hebben. En is er een speciale
woonunit voor mensen die mogelijk besmet zijn maar nog niet zijn getest. Op dinsdag 10
november waren er 4 corona-patiënten op het landgoed.
Het COA heeft aangegeven dat men coronapatiënten (of bewoners die in quarantaine moeten) op
een andere locatie, buiten Duinrell, op wil vangen. En pas dan weer terugkeren wanneer dit
verantwoord is. Op deze wijze wordt de situatie weer controleerbaar en kan de doorgroei naar de
reguliere winteropvang op korte termijn alsnog plaatsvinden.
Onze gemeentelijke handhavers worden voorzien van communicatiekaarten in het Engels en
Arabisch om in voorkomende gevallen te communiceren met de bewoners over de 1,5 meter regels
en de bijbehorende beperkingen van groepsgrootte.
Nieuwe en winterbestendige testlocatie grens Den Haag Leidschendam - Voorburg
De coronatestlocatie Antoniushove wordt verplaatst en uitgebreid naar de
nieuwe testlocatie op het Aegonplein 50 op de grens van Den Haag en
Leidschendam-Voorburg. Dit is een winterbestendige teststraat met een
capaciteit van 1200 tests per dag.
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Drukte in de duinen en parken van Wassenaar
Het is logisch en begrijpelijk dat onze duinen,
bossen en parken een grote aantrekkingskracht
op recreërende bezoekers van de ons omliggende
gemeenten en uiteraard onze eigen inwoners. Dat
hebben we dit voorjaar en zomer ook mogen
ervaren. Met huidige coronamaatregelen merken
we als gemeente wel de extra bezoekersdruk op
de recreatiegebieden. Met name in de weekenden
in combinatie met droog weer. Dit heeft inmiddels
weer geleid tot het tijdelijk afsluiten van diverse
terreinen voor bezoekers met de auto. De
gemeente werkt goed samen met Dunea en de beheerders van landgoed De Horsten om
recreanten zo goed mogelijk te bedienen. En met behulp van bijvoorbeeld verkeersregelaars en
actieve communicatie vanuit de gemeente en de politie (tekstkarren en social media) informeren
we de bezoekers. Belangrijk hierbij is wel: Blijf thuis. Als je deur uitgaat ga dan wandelend of met
de fiets. En breng je een bezoek aan een bos, park of de duinen ga dan op een moment dat het
rustig is. Keer om als het druk is.
Sinterklaas en Kerstinkopen: wees ruim op tijd en denk aan onze lokale ondernemers
Komende maand vieren we traditiegetrouw het Sinterklaas- en Kerstfeest. Of dat dit jaar in zeer
kleine kring moet worden gevierd is nu nog onduidelijk. Waar we uiteraard wel rekening mee
moeten houden zijn de decemberinkopen. Dus denk nu al na over de cadeaus die u kopen wilt. Dit
betekent ook dat u tijdig boodschappen moet doen om te voorkomen dat er grote rijen in het dorp
gaan ontstaan bij winkels in de december. Denk aan onze lokale Wassenaarse ondernemers. Zij
kunnen uw hulp en steun van harte gebruiken.
Help ook Wassenaarse gezinnen met sinterklaas en kerst
En denk dan ook aan al die Wassenaarders die het sociaal-economisch minder goed getroffen
hebben. Ook die gezinnen wens ik, met u samen, een mooie pakjesavond en warme kerstdagen
toe. Steun daarom ook de lokale charitatieve sinterklaas- en kerstinitiatieven want zo helpen we
met elkaar alle Wassenaarders deze coronawinter.
Kijk naar elkaar om, help elkaar en let op elkaar
Onze Wassenaarse maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en wijk- en buurtverenigingen, zijn
van groot belang voor de samenhang binnen onze gemeente. De cruciale rol die zij spelen hebben
we al kunnen ervaren tijdens de eerste lockdown-periode. Want het is belangrijk dat we naar
elkaar omzien, op elkaar letten en elkaar helpen. Door positieve aandacht te geven naar elkaar
helpen we inwoners ook om te ontsnappen aan een sociaal isolement. Doordat we buiten niemand
meer spreken of kunnen afspreken ligt eenzaamheid op de loer. Dus houdt contact met elkaar, bel
elkaar of biedt aan om boodschappen te doen. En aan Wassenaarse jongeren is mijn oproep om
de uitdaging aan te nemen en tijd te willen vrijmaken om een minder digitaal-vaardige buur of
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familielid te helpen. Bijvoorbeeld bij het videobellen, downloaden van apps of bij het zoeken van
informatie op internet.
Digitale dorpsgesprekken tussen college en Wassenaarse samenleving
We willen ook nu in contact blijven met de Wassenaarders. Het college is deze maand daarom
gestart met een digitale contactrondes langs betrokken dorpsgenoten en organisaties. We hebben
videogesprekken gevoerd met een groot deel van de Wassenaarse sportverenigingen, de
buurthuizen, de religieuze gemeenschappen en de verzorgingshuizen. Stuk voor stuk
sleutelpersonen in deze ongewone tijd. Hoe gaat het met deze organisaties tijdens de crisis? Hoe is
het met hun medewerkers, vrijwilligers en achterban? ‘Het leven is wat kaal geworden’. Hoe
kunnen de gemeente en de organisaties elkaar helpen om deze tijd door te komen?
Wassenaar helpt ook mee om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen
De verwachtingen voor nu zijn dat we vanaf 19 november 2020 terug kunnen gaan naar het
regime van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober 2020. Medio december beoordeelt het
kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering
van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen
kunnen worden. Ook onze gemeente kan daarin haar steentje bijdragen door ons te houden aan de
coronamaatregelen. De besmettingscijfers kunnen naar beneden maar dat kan alleen met de hulp
van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.
Tot slot
Samen met de organisaties zoekt de gemeente naar de juiste balans tussen het voorkomen van
coronabesmettingen én het zoveel mogelijk beperken van de sociale, emotionele en mentale
gevolgen van deze crisis. Samen wordt gezocht naar oplossingen en nieuwe verbindingen. Zeker
ook in opmaat naar de feestdagen wil het college, samen met alle maatschappelijke organisaties,
initiatieven ondersteunen die de saamhorigheid bevorderen.
Voor nu blijf zo veel mogelijk thuis en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Leendert de Lange
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Samenvatting maatregelen 3 november (geldig van 4 november, 22.00 uur tot en met 18
november)

Groepen:

•

Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.

•

Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.

•

Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

•

Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.

•

Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.
Het dagelijks leven:

•

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.

•

Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

•

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

•

Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

•

In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje
buiten de les.

•

Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino's,
bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.

•

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
Uitgezonderd zijn:

o

Hotels voor hotelgasten

o

Uitvaartcentra

o

Luchthavens voorbij de security check

o

Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie

•

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.

o

Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

o

Warenmarkten blijven open.

•

Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.

•

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in
de openbare ruimte.

•

Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:

o

Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

•

In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te
druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten
worden. De handhaving wordt aangescherpt.
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Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

•

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen
individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

•

Uitgezonderd zijn:

o

Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)

o

Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en Eerste divisie.

•

Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen
club toegestaan).

•

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

•

Groepslessen zijn verboden.

•

Geen publiek bij sport.
Reizen:
Voor reizen in Nederland geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis.

•

Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

•

Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.

•

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
Voor reizen naar het buitenland geldt:

•

Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk.

•

Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.

•

Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl.

•

Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.

•

Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.

Bijlage GGD coronacijfers gemeente Wassenaar week 44. www.ggdhaaglanden.nl/dashboard
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