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Onderwerp: wekelijkse update COVID-19 dd 23 april 2021 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Via deze brief informeer ik u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. Tijdens de 

persconferentie van afgelopen dinsdag 20 april zijn verschillende versoepelingen aangekondigd, zoals 

het vervallen van de avondklok, winkelen zonder afspraak en het onder voorwaarden openen van de 

terrassen. Al enige tijd is er gesproken over deze mogelijkheid van versoepelingen en ook in de stad 

merk je dat bewoners snakken naar heropening van horeca en winkels. Het wordt drukker en dit leidt 

tot een toenemende druk op de openbare ruimte.  

 

In deze brief vindt u een overzicht van de versoepelingen van de maatregelen per 28 april. En de 

maatregelen die de gemeente Haarlem neemt ten aanzien van de openbare ruimte worden in dit 

stuk beschreven. Daarnaast worden de laatste cijfers inzake het vaccineren gegeven.  

 

Versoepelingen per 28 april 

 

 Einde avondklok 

 Terrassen open 

Onder voorwaarden mogen terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open zijn. Terrassen bij 

sportaccommodaties zijn uitgesloten.  

 Winkels en markten open 

Alle winkels mogen weer bezoekers ontvangen zonder afspraak. Dit houdt in dat ook niet-

essentiële winkels weer open mogen onder voorwaarden. Voor markten geldt dat zij naast 

voedselwaren ook weer andere producten mogen verkopen 

 Thuisbezoek naar twee personen 

 Onderwijs 

Voor alle onderwijsniveaus mag er onderwijs gegeven worden op externe locaties. Dit geldt ook 

voor praktijkonderwijs en was al toegestaan voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de 
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bibliotheken van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs heropend 

voor zelfstudie 

 Theorie-examens mogelijk 

Alle theorie-examens voor het besturen van een vervoermiddel kunnen weer worden afgenomen 

 Uitvaarten 

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100.  

 

Tijdelijke maatregelen openbare ruimte 

Net als in 2020 zal, onder invloed van versoepelingen en verbetering van de weersomstandigheden, 

de drukte op straat toenemen. Doordat terrassen weer verruimd worden uitgezet, neemt ook de 

druk op beschikbare ruimte op sommige plekken toe. Dat gaan we merken in de winkel- en 

horecastraten in de binnenstad, maar waarschijnlijk ook op andere plekken zoals in de parken en 

langs het Spaarne. 

 

Om het bewustzijn te bevorderen over de wenselijke onderlinge afstand en het vermijden van 

drukke plekken, zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

- Opnieuw aanbrengen / opfrissen van de anderhalvemetercirkels; 

- Handhaven van het advies aan fietsers om af te stappen in drukke voetgangersgebieden en 

handhaven van de alternatieve fietsroutes voor de Rijksstraatweg; 

- Tegengaan van hinderlijk, buiten de stallingen, geparkeerde fietsen in winkelstraten; 

- Fysiek afsluiten van de Lange Veerstraat en de Oude Groenmarkt voor fietsen op tijdstippen dat 

terrassen druk bezet zijn (in nauw overleg met de horeca-ondernemers); 

- Aanbrengen van ‘picknick-cirkels’ in enkele drukke parken bij mooi weer; 

- Diverse communicatieve uitingen, online en offline; 

 

Een groot deel van deze maatregelen is ook in 2020 al genomen. Andere maatregelen zijn nieuw voor 

2021. Uiteraard zullen we op basis van ervaringen de werkzaamheid van deze maatregelen steeds  

monitoren, evalueren en uitbreiden of beperken indien dat wenselijk is. 

 

Vaccinaties 

In onderstaande tabel vindt u het aantal gevaccineerden die zijn gevacineerd door de GGD tot en 

met 21 april 2021 voor Kennemerland, Haarlem en Nederland. Vaccinaties door huisartsen, 

ziekenhuizen en andere partijen zijn niet meegenomen. Daarover heeft de gemeente geen 

informatie.  

 

In het overzicht van vorige week zijn per abuis de vaccinatiecijfers in Nederland gegeven per 

vaccinatie, terwijl de vaccinatiecijfers in Kennemerland en Haarlem het aantal gevaccineerde 

personen betrof. Dat is voor deze week hersteld. Voor de volledigheid worden de cijfers van week 15 

(vorige week) en week 16 gegeven.  
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Gebied Aantal gevaccineerden Toename tov week 14 

Kennemerland  + .. (50.190) 

Haarlem   + .. (12.552) 

Nederland  + .. (2.395.212) 
Bron: informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 16-04-2021 en ..  

 

 

Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Drs. J. Wienen 

Burgemeester van Haarlem 

 

 

 

 

 

 


