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Wassenaar, vrijdag 22 januari 2021.  

Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van Wassenaar  

 

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. 

Dit weekend gaat een avondklok gelden in Nederland. Dat is een ingrijpende maatregel die ons 

allemaal in Wassenaar raakt. We snakken juist na al die tijd naar meer bewegingsvrijheid. Deze 

stap is in de komende weken nodig om daarna vooruit te komen. Een maatregel die ons helpt om 

met elkaar de besmettingen nog verder terug te dringen en verdere opmars van het coronavirus, 

ook de Britse variant, tegen te gaan. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen 

over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder 

controle te krijgen.  

Dat is van groot belang om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de komende maanden ruimte 

houden voor coronapatiënten en zodat andere medische zorg zoveel mogelijk door kan blijven 

gaan. Want we willen niet over een paar weken terugkijken op dit moment en constateren dat we 

onvoldoende hebben gedaan. 

Bezoek thuis beperkt tot één persoon 

Vanaf woensdag jl. is het advies voor bezoek: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder 

per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. 

 

Vanaf zaterdag 23 januari t/m 9 februari 2021 geldt in heel Nederland avondklok 

Na het Kamerdebat van donderdag 21 januari is er besloten over invoering van de avondklok (AK). 

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen 

tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.  

 

In de regio Haaglanden is op 21 januari met elkaar gesproken over de wijze waarop de 

burgemeesters de avondklok gaan uitvoeren en handhaven. In Wassenaar werken de politie en de 

BOA’s goed samen en vormen ze koppels op straat om zo toezicht te kunnen houden en 

handhavend op te treden. 

 

Hieronder leest u meer over praktische vragen en antwoorden in relatie tot de avondklok. Actuele 

informatie vindt u ook op www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

http://www.rijksoverheid.nl/avondklok
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Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan dan is de boete €95,-. Het valselijk 

invullen van de avondklokformulieren wordt gezien als het plegen van een misdrijf, namelijk 

valsheid in geschrifte. 

Voorlichtingscampagne avondklok  

De Rijksoverheid besluit over de uitzonderingen en hoe je met een uitzondering, bijvoorbeeld in 

geval van woon- werkverkeer, mantelzorg of hond uitlaten, wél over straat kan. De Rijksoverheid 

start een campagne om iedereen in Nederland op de hoogte te brengen en houden. De gemeente 

communiceert deze boodschappen eveneens via website, krant en social media. 

 

Vanaf welke leeftijd moet iemand het formulier bij zich hebben? 

Iedereen vanaf 12 jaar heeft een eigen formulier bij zich. Hierin verklaart hij/zij waarom degene 

tijdens de avondklok dringend op straat moet zijn. 

 

Eigen verklaring avondklok 

Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier ‘Eigen verklaring 

Avondklok’ bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen of printen. Bij een calamiteit, terugkeer uit 

het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland 

reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een 

vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.  

 

Kan ik als gemeenteraadslid tijdens de avondklok naar buiten?  

Als u voor uw werk als gemeenteraadslid naar buiten moet, dan moet u een ‘Eigen verklaring 

avondklok’ en een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ laten zien. U kunt de werkgeversverklaring 

zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw 

griffier of zie www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

 

Medewerkers van de gemeente 

Wassenaar heeft voor de uitvoering van de maatregel werkgeversverklaringen afgegeven aan 

noodzakelijk ambtelijke medewerkers die tijdens de avondklok toch buiten aanwezig zou moeten of 

mogen zijn. Hierbij valt te denken aan onze handhavers en medewerkers die een cruciale rol 

hebben in de crisisorganisatie.  

ZORG EN MANTELZORG  

Blijven apotheken open?  

Ja, apotheken blijven open op de reguliere openingstijden. U kunt dus tijdens de avondklok 

medicijnen afhalen als dit noodzakelijk is.  

 

Ik moet met spoed naar de huisartsenpost of het ziekenhuis. Mag ik naar buiten zonder 

formulier?  

Ja. Als u voor een noodsituatie buiten bent, hoeft u geen formulier bij zich te hebben. U legt dit uit 

als een agent u aanspreekt.  

http://www.rijksoverheid.nl/avondklok
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Kan ik na 21.00 uur nog een (snel)test laten doen of een vaccinatie halen?  

Noodzakelijke medische zorg is een reden om na 21.00 uur naar buiten te mogen. De vraag is hier 

wel of dit zorg is die kan wachten tot overdag. Mocht u vanwege een coronatest of vaccinatie nog 

onderweg zijn, dan kunt u dit aangeven op uw Eigen verklaring avondklok.  

 

Begeleidt u als mantelzorg een oudere bij de vaccinatie of coronatest?  

Dan is dit een reden om nog na 21.00 uur buiten te zijn. U vult dit dan in op de Eigen verklaring 

Avondklok.  

 

Hoe bewijs ik dat ik mantelzorger ben? En hoe bewijs ik dat dit nodig is na 21.00 uur?  

U verklaart dit op de Eigen verklaring Avondklok dat u bij zich hebt en licht dit – als dat nodig is – 

toe aan de politie.  

 

Ik moet naar iemand die mijn hulp dringend nodig heeft. Mag dat tijdens de avondklok?  

Ja. Als u bijvoorbeeld mantelzorger bent of voor een dringende medische noodsituatie naar iemand 

toe moet, kunt u dit aangeven op de Eigen verklaring Avondklok. Vraag uzelf hierbij wel af of deze 

hulp tijdens de avondklok uren moet worden geboden of dat dat ook overdag kan. 

 

HOND UITLATEN  

Mag ik tijdens het uitlaten van de hond ook andere dingen doen?  

Nee. U mag alleen uw hond aangelijnd uitlaten. U doet dit in uw eentje.  

 

WINKELS EN PAKKETBEZORGING  

Wat betekent de avondklok voor supermarkten en andere essentiële winkels?  

Essentiële winkels, zoals drogisterijen, sluiten om 20 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen, 

zoals supermarkten sluiten om 20.45 uur.  

 

Mogen postbedrijven na 21.00 uur post en pakketten bezorgen?  

Ja. Post- en pakketbezorgers mogen ook hun post en pakketten tijdens de avondklok bezorgen. De 

bezorgers hebben een Eigen verklaring Avondklok en een Werkgeversverklaring Avondklok bij zich.  

 

HORECA  

Mag ik eten afhalen?  

Nee. Dat mag niet tussen 20.45 uur en 07.00 uur. U kunt nog wel eten laten bezorgen.  

Mag ik een huisje boeken of naar een hotel?  

Ja, maar ook in het vakantiehuisje of het hotel blijft u tijdens de avondklok binnen.  

 

VERKEER EN VERVOER  

Blijft het OV na 21.00 ’s avonds rijden?  

Ja. Bij een avondklok blijft het OV rijden. Het openbaar vervoer is bestemd voor mensen die ook 

tijdens de avondklok een noodzakelijke reis moeten maken, bijvoorbeeld mensen die voor hun 
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werk op pad moeten. Reizigers moeten gedurende de avondklok met documenten of formulieren 

kunnen aantonen dat zij om een geldige reden tijdens de avondklok moeten reizen.  

 

UITVAART  

Is het mogelijk om de condoleance naar vroege avond verplaatsen. Kunnen we voor deze 

nabestaanden uitzondering krijgen?  

Nee, alleen een uitvaart is een legitieme reden.  

 

SPORT EN ANDERE ACTIVITEITEN  

Worden alle activiteiten gestopt voor de avondklok? Bijvoorbeeld sporten voor jeugd?  

Sportverenigingen en organisatoren van activiteiten voor de jeugd zorgen ervoor dat de 

deelnemers voor 21.00 uur thuis zijn. 

 

Kan ik het formulier ook digitaal tonen?  

Ja. U vult het formulier in op uw computer of smartphone en slaat het vervolgens op. Als de 

handhaver erom vraagt, toont u het formulier op bijvoorbeeld uw telefoon.  

 

Moet ik elke keer als ik de straat op ga een nieuw formulier invullen?  

Als u in een bepaalde periode elke dag tijdens de avondklok naar buiten moet, kunt u dit aangeven 

op de Eigen verklaring Avondklok. U vult dan de aaneengesloten periode in.  

Voor de volgende periode (bijvoorbeeld na het weekend) vult u een nieuw formulier in.  

 

Tot slot 

Blijf gezond. Samen komen we hier doorheen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leendert de Lange  

burgemeester  

 


