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Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van 

Wassenaar 

      Wassenaar, vrijdag 15 mei 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. 

Versoepeling maatregelen 

Onze gezamenlijke inzet heeft tot resultaten geleid en de geleidelijke afname van het aantal 

coronabesmettingen daalt landelijk evenals het aantal opnames op de Intensive Care. Dit heeft 

geleid tot een versoepeling van de maatregelen. En u heeft het al gemerkt: het wordt drukker op 

straat. Mensen ontspannen zich en begeven zich weer meer in de openbare ruimte.  

Omdat juist in onze regio de druk op de zorg weliswaar ook afneemt, maar nog steeds voor grote 

uitdagingen staat, is er een dringende noodzaak om hier in ieder geval méér thuis te blijven dan 

vóór de uitbraak van het virus. En als u naar buiten gaat vermijd dan drukke plekken en geef 

elkaar de 1,5 meterruimte. 

1,5 meter onderlinge afstand een nieuwe vaste waarde 

Dit betekent zo veel mogelijk ruimte creëren voor iedereen – inwoners, ondernemers en straks 

wellicht weer bezoekers. Daarin is een grotere onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter een 

nieuwe vaste waarde. Zelfregulering is essentieel voor de mate waarin we langzaamaan ‘open’ 

kunnen en een veilig evenwicht met elkaar vinden. Je houdt je aan de afspraken, niet omdat er 

achter elke boom een BOA staat, maar uit respect voor onszelf en onze omgeving. Dus help elkaar 

en stimuleer elkaar in de 1,5 metersamenleving en volg de hygiëne regels op 

 

Uitvoeringsbesluit van 14 mei op grond van de geldende noodverordening: met vervoer 

personen speciale woonvormen                                                                                                                             

In de bijlage bij deze brief treft u een uitvoeringsbesluit van 14 mei 2020, die gebaseerd is op 

grond de geldende noodverordening. Met dit uitvoeringsbesluit maakt de Voorzitter van de 

Veiligheidsregio het mogelijk dat personen, die in een speciale woonvoorziening wonen, met 

meerdere personen in een voertuig vervoerd kunnen worden. U kunt daarbij denken aan het 

vervoer van personen met een verstandelijk beperking of een zware vorm van autisme, die geen 
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gebruik kunnen maken van regulier vervoer. Kortheidshalve verwijs ik u naar de overwegingen in 

het uitvoeringsbesluit.  

Van Noodverordening naar Noodwet 

Zoals u weet zijn in de afgelopen periode diverse noodverordeningen COVID-19 door de 

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) vastgesteld. Het kabinet werkt aan een spoedwet om de 

maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Deze 

wet zal dan de noodverordeningen vervangen. Noodverordeningen zijn immers bedoeld voor de 

eerste, acute fase van een crisis. Tot het moment van het van kracht worden van de noodwet 

zullen nieuwe maatregelen via de noodverordeningen geborgd worden.  

 

Evaluatie 

De plaatsvervangend voorzitter van de VRH komt met een evaluatie voor de raden over de inzet 

van de noodverordening. Wanneer deze evaluatie er is wil ik dit desgewenst graag met u 

bespreken om zo ook verantwoording af te leggen op het gebied van de handhaving van de 

openbare orde, veiligheid en gezondheid in de afgelopen periode. 

 

GGD Haaglanden heeft een 7 daagse coronatestlocatie ingericht  

GGD Haaglanden heeft in de parkeergarage van het Van der Valk hotel aan de Gildeweg 1 in 

Nootdorp, een testlocatie ingericht om professionals die wonen en/of werken in regio Haaglanden 

te kunnen testen op het coronavirus. Dit testen gebeurt in hiervoor speciaal ingerichte ‘teststraten’, 

op verwijzing van een arts. Zie ook www.ggdhaaglanden.nl  

 

Na de zorgmedewerkers, inclusief verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg , worden sinds 

vorige week ook medewerkers uit onderwijs en kinderopvang getest. Vanaf 18 mei geldt dit 

bijvoorbeeld ook voor mantelzorgers van kwetsbare groepen. 

 

Via de onderstaande link komt u terecht op de pagina met alle belangrijke contactgegevens en het 

overzicht van alle beroepsgroepen die hier terecht kunnen:  

 

https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-

covid-19.htm  

 

Scholen en kinderopvang 

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs zijn vanaf 11 mei weer 

geopend. Basisscholen halveren wel de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan de helft van de tijd 

naar school. De andere helft volgen ze onderwijs op afstand.   

Kinderen kunnen ook weer naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school 

gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang hervatten hun werkzaamheden. Bij alle 

basisscholen is maandag jl. namens het gemeentebestuur een taart afgeleverd om de juffen en 

http://www.ggdhaaglanden.nl/
https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm
https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm
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meesters te bedanken en succes en plezier toe te wensen.  

 

 

Buiten sporten en bewegen vanaf 19 jaar 

Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan vanaf 11 mei, als er 1,5 meter afstand 

tot elkaar kan worden gehouden. Voor alle sporten geldt: geen wedstrijden, niet op de club 

douchen of omkleden en ook geen toeschouwers. In ieder geval zijn de sportverenigingen hard aan 

de slag gegaan en worden de sportvelden in Wassenaar, binnen de 1,5 metersamenleving weer 

benut.  

 

Contactberoepen 

Vanaf 11 mei is het uitoefenen van de meeste contactberoepen zoals kappers weer toegestaan. Het 

werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd en er zijn maatregelen genomen 

zodat klanten ook 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Er wordt gewerkt op afspraak, 

waarbij de ondernemer en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.  

 

Verblijf op Duinrell  

In afstemming met de gemeente Wassenaar en in lijn met de coronaregels vanuit de overheid en 

de Veiligheidsregio Haaglanden heropent Duinrell deze week haar vakantiepark voor verblijfsgasten 

die er overnachten. Het gaat om overnachtingen in de zogeheten Duingalows en kampeerplaatsen 

met eigen sanitair. 

 

Pilot parkeerplaatsen geleidelijk open verloopt goed 

Ook komend weekend zijn de parkeerplaatsen bij De Wassenaarse Slag, Meijendel en De Horsten 

voor 75% van de parkeercapaciteit voor automobilisten geopend. Ook komend weekend wordt dit 

vanuit de gemeente gemonitord. De pilot verloopt tot nu toe goed. Het positieve beeld van de 

laatste weekenden in Wassenaar hebben dan ook bijgedragen aan de regionale ontwikkeling van 

gecontroleerde openstelling van parkeerterreinen bij recreatiegebieden en strand.  

 

Structuren 

Naast de wekelijkse overleggen binnen de structuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (het 

Regionaal Beleidsteam) waar ik met collega-burgemeesters uit de regio aan deelneem komt ook 

het Gemeentelijk Beleidsteam (GBOT) structureel drie keer per week -digitaal- bijeen. Het 
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ambtelijke team Bevolkingszorg komt minstens één maal per week samen. Kijkend naar de huidige 

ontwikkelingen in de samenleving begeven we ons stapsgewijs in een nieuwe fase. 

 

Begeleidingsteam transitie naar 1,5 metergemeente Wassenaar 

Vanuit de gemeente wordt een multidisciplinaire ambtelijke werkgroep ingericht die zich de 

komende periode gaat focussen op het inrichtingsproces van de 1,5 metersamenleving. 

Beleidsadviseurs die zich dagelijks bezighouden met disciplines van  Economie, Toerisme, 

Maatschappelijke zorg, Verkeer, Beheer openbare ruimte, Wijkmanagement, Publiekszaken 

(frontoffice), Communicatie en Openbare orde & Veiligheid zijn vertegenwoordigd in deze 

werkgroep.  Dat houdt ook in dat de opschaling van het ambtelijke team Bevolkingszorg van de 

crisisorganisatie passend wordt gemaakt. 

 

Tot slot 

We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het bestrijden van het coronavirus. En door ons daarop 

in te stellen helpen we anderen en onszelf. Door ons verantwoordelijk te gedragen en vol te houden 

vergroten wij de kans dat we dit virus eronder krijgen. 

Met elkaar bouwen we zo aan een gezonde en verantwoorde Wassenaarse 1,5 metersamenleving.  

Blijf gezond en zorg goed voor uzelf en anderen,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester Leendert de Lange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Uitvoeringsbesluit van 14 mei op grond van de geldende noodverordening: met 

vervoer personen speciale woonvormen                                                                                                                              


