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Geachte heer, mevrouw, 
 
Middels deze brief wil ik u informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de verspreiding 
van het coronavirus en de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus 
tegen te gaan.  
 
Aantal besmettingen 
In de periode 1 juni tot en met 23 september 2020 zijn in Kennemerland totaal 1.766 
besmettingen bij de GGD gemeld. De absolute aantallen in de periode 1 juni tot en met 23 
september 2020 zijn als volgt verdeeld over de gemeenten (Haarlemmermeer onderverdeeld in 
gebieden). 

 
 
 
 
 
 

Gemeente  Gebied Aantal COVID-19  

Beverwijk   108 

Bloemendaal   81 

Haarlem   551 

Haarlemmermeer   588 

 Badhoevedorp 76 

 Haarlemmerl. c.a. 18 

 Hoofddorp 299 

 N-Vennep 111 

 Overige kernen 58 

 Zwanenburg 26 

Heemskerk   63 

Heemstede   77 

Uitgeest   24 

Velsen   180 

Zandvoort   63 
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De optelsom van de aantallen per gemeente komt niet overeen met het regio-totaal, doordat 
van enkele gevallen het gebied onbekend is of buiten de regio ligt. 
De verdeling op een kaart en het aantal besmettingen per week is als volgt: 
 

 
 

 
 
Duiding cijfers 
Het aantal vastgestelde covid-19 neemt toe, er is een oplopende trend van ziekenhuisopnames, 
een toenemende productie van ambulancevervoer en de zorgen over wat ons te wachten staat 
nemen toe.  
 
Maatregelen 
Het aantal besmettingen in de regio Kennemerland ligt meer dan twee weken boven de 
signaalwaarde van 7/100.000 per dag. Dat maakt dat de regio volgens de landelijke 
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escalatieladder is ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’. Er is gekozen voor een focus op 
intensivering van communicatie en handhaving voor een aantal sectoren en inzet op tegengaan 
van illegale feesten.  
 
Op basis van de noodverordening is het mogelijk om gebieden aan te wijzen waar mensen niet 
mogen komen en om gebieden aan te wijzen waar mensen geen geluidsapparatuur bij zich 
mogen hebben. Uitzondering op het verbod geldt voor bestemmingsverkeer, passanten en 
personen die werkzaam zijn in de gebieden.  
 
In recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en 
Toolenburgerplas is het sinds 23 september jongstleden niet langer toegestaan om tussen 22:00 
uur en 06:00 uur aanwezig te zijn en geluidsapparatuur bij je te hebben. Het gebiedsverbod 
geldt ook voor de toegangswegen naar de recreatiegebieden, onder de viaducten en 
overkappingen bij de A9 en A200. Dit besluit is genomen om illegale feesten van (voornamelijk 
jonge) mensen ’s nachts tegen te gaan. Er is op dit soort feesten een groot risico op verspreiding 
van het coronavirus. Het besluit past binnen de aanvullende maatregelen die de veiligheidsregio 
Kennemerland neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen. 
 
Informatie coronavirus 
Graag wijs ik u op het coronadashboard van het Rijk, waar u zelf informatie op gemeenteniveau 
kunt inzien: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/  
 
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, 
 
 
 
 
 
Marianne Schuurmans-Wijdeven 
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