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Onderwerp: wekelijkse update COVID-19 dd 16 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 13 april is aangegeven dat er op dit moment nog weinig 

ruimte is voor versoepelingen, zoals het openen van terrassen en het beëindigen van de avondklok. 

Wel werd er een openingsplan gepresenteerd en gaat vanaf 19 april de buitenschoolse opvang (bso) 

open. 

 

Openingsplan 

De besmettingen van corona nemen nog steeds toe, tegelijkertijd zijn steeds meer mensen 

gevaccineerd. De verwachting is dat over een paar weken veel minder mensen in het ziekenhuis 

liggen met corona. Voor als we straks over de derde piek heen zijn, heeft het kabinet een 

openingsplan gemaakt.  

 

Op 20 april zal het kabinet bekend maken of onderstaande versoepelingen per 28 april kunnen 

plaatsvinden. Het gaat daarbij om een eerste stap: 

- de terrassen en winkels mogen open onder voorwaarden; 

- de avondklok komt te vervallen; 

- in huis mag je twee bezoeken ontvangen in plaats van één. 

 

Op zijn vroegst wordt op 11 mei een tweede stap gezet in het openingsplan, waarbij er bijvoorbeeld 

weer meer mag op het gebied van sporten. Bij een derde stap kunnen de restaurant, musea en 

bioscopen onder voorwaarden ook weer open. Dit alles hangt samen met het toe- of afnemen van de 

ziekenhuisopnames van coronapatiënten.  
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Openen van de BSO 

Per 19 april gaat de bso voor alle kinderen open. Tot nu toe was alleen noodopvang mogelijk voor 

kinderen van ouders met een vitaal beroep. Net als bij de kinderopvang, de gastouderopvang en het 

basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan.  

 
Vaccinaties 

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

met 14 april 2021 voor Kennemerland, Haarlem en Nederland. Vaccinaties door huisartsen, 

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

informatie.  

 

Gebied Aantal gevaccineerden Toename tov week 14 

Kennemerland 50.190 + 8.600 

Haarlem  12.552 + 1.922 

Nederland 2.395.212 + 512.241 
Bron: informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 16-04-2021 en het Coronadashboard geraadpleegd op 16-04-

2021 

 

Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Drs. J. Wienen 

Burgemeester van Haarlem 

 

 

 


