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t.a.v. het griffiebureau

Onderwerp: wekelijkse update COVID-19

Geachte raadsleden,

Via deze brief geef ik u een update inzake COVID-19 van de afgelopen week.
Lente in de stad
De afgelopen week heeft ook in Haarlem de zon zich volop laten zien. Dit zorgde voor bijna zomerse
temperaturen, maar ook een toenemende drukte op verschillende plaatsen zoals langs het Spaarne.
Omdat de verwachting is dat de drukte zal toenemen richting de zomer is de gemeente vorige week
gestart met de inzet van stewards in de binnenstad en op hotspots waar het druk is. De stewards
letten op de anderhalve meter afstand en spreken waar nodig mensen aan. De stewards kunnen
flexibel ingezet worden, dit zal per week bekeken worden. De focus voor van de stewards ligt op de
verbinding maken met burgers en ondernemers en van daaruit iedereen aan te spreken. Mocht er
meer nodig zijn om de situatie op te lossen dan zullen zij handhaving en/of politie inschakelen.
Landelijke evenementen
Om op een veilige wijze delen van de samenleving te kunnen heropenen wil het kabinet testbewijzen
inzetten. Het is de bedoeling dat burgers met een testbewijs toegang kunnen krijgen tot activiteiten
in economie, cultuur, horeca sport en evenementen.
Voorafgaand aan het openstellen van de samenleving wil het kabinet oefenen met pilots. Deze pilots
zullen in april plaatsvinden verspreid over Nederland. Ook in Haarlem zijn een aantal locaties
geselecteerd en heeft de gemeente Haarlem nog twee locaties in aanvraag, namelijk:
- Grote – of St. Bavokerk
- Teylers museum
- Patronaat
- Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
- Toneelschuur (in aanvraag)
- Frans Halsmuseum (in aanvraag)
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Deze pilots worden georganiseerd om te onderzoeken hoe de inzet van testbewijzen werkt ten
aanzien van de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid. Het gaat om activiteiten, op
maximaal 3 aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers.
Volgende week verwacht ik aanvullende informatie vanuit het Rijk ten aanzien van deze pilots en zal
u dan ook verder informeren.
Vaccinaties
In onderstaande tabel vindt u het aantal vaccinaties die zijn gezet door de GGD tot en met 31 maart
2021 voor Kennemerland en Haarlem. Het aantal vaccinaties in heel Nederland is geteld tot en met
28 maart. Vaccinaties door huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen zijn niet meegenomen.
Gebied
Kennemerland
Haarlem
Nederland

Aantal gezette vaccinaties
51.860 (+7.373)
12.897 (+1.885)
1.608.234 (+187.097)

Stijging tov 24 maart
+ 7.373
+ 1.885
+ 187.097

Bron: informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 02-04-2021 en GGD GHOR corona monitor 09-03-2021

Ik ga er vanuit dat u hierbij voldoende bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Drs. J. Wienen
Burgemeester van Haarlem
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