
aan de leden van de raad

t.a.v. het griffiebureau

Onderwerp: update maatregelen COVID-19 dd 18 juni 2021

Geachte raadsleden,

1/2Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Op dit moment wordt gekeken naar een goede manier om informatie over aangekondigde 
demonstraties op te nemen op de website van de gemeente. Ik zal u hierover nader informeren.

Demonstraties
Er vinden komend weekend twee demonstraties plaats in het Reinaldapark.

Op zaterdag 19 juni aanstaande van 16.00 uur tot 19.00 uur vindt er een demonstratie plaats van 
Vrouwen voor Vrijheid voor het behoud van de grondrechten.

De organisatoren van beide partijen hebben aangegeven zorg te dragen voor een goed verloop van 
de demonstratie en het naleven van de coronaregels. De gemeente heeft vooroverleg gevoerd met 
de driehoek en de gemeente en politie zullen ter plaatse zijn om te zorgen voor een goed verloop.

Op zondag 20 juni van 16:00 tot 17:30 uur vindt er een demonstratieplaats van de wijkraden uit 
Haarlem Oost over Domus Plus. De wijkraden uit Haarlem Oost demonstreren tegen de mogelijke 
locatiekeuze van de voorziening Domus Plus in de wijk.
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Afdeling Bestuur en Communicatie

In deze brief treft u enige actualiteiten aan in verband met de coronasituatie. Het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames loopt gelukkig nog steeds terug en de maatregelen worden dan 
ook steeds verder versoepeld. Daarover wordt telkens uitvoerig bericht in de media. Informatie over 
de stand van zaken in de regio is te vinden op de sites van de gemeente en van de GGD
Kennemerland. Ik wil u informeren over twee demonstraties die op zaterdag 19 en zondag 20 juni in 
Haarlem zullen plaatsvinden, en de handhaving op de quarantaineplicht die sinds 1 juni jl. van kracht 
is.
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Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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De handhaving van deze quarantaineplicht ligt deels bij de gemeenten. In de veiligheidsregio 
Kennemerland is afgesproken dat daartoe aangewezen toezichthouders van Haarlemmermeer in de 
gehele regio het toezicht op de naleving van de quarantaineplicht uitvoeren.

Quarantaineplicht
Sinds 1 juni is de quarantaineplicht van kracht. Deze plicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid 
en betekent dat quarantaine bij thuiskomst verplicht is na een verblijf in bepaalde landen. Dit zijn 
gebieden met een zeer hoog coronarisico.

Op basis van hun bevindingen kan ik, in geval er sprake is van overtreding van de quarantaineplicht 
een bestuurlijke boete opleggen van €339. Inmiddels is er een eerste controle geweest in Haarlem 
waarbij er tenminste één overtreding is geconstateerd.
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