
Toename coronabesmettingen in Haarlem is 
’verontrustende tendens’. Wienen: ’We moeten die trend 
ombuigen’ 

 
Burgemeester Jos Wienen maakt zich zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in Haarlem. 
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De toename van het aantal coronagevallen in de Spaarnestad is een 
’verontrustende tendens’. Dat vindt burgemeester Jos Wienen, die een duidelijke 
stijgende lijn ziet in het aantal besmettingen. ,,We moeten die trend ombuigen.’’ 

In juli kwamen er in de Spaarnestad nauwelijks nieuwe gevallen van corona bij. ,,We 
hadden toen zo’n vier besmettingen per week.’’ Dat aantal is inmiddels gestegen tot 
24 gevallen per zeven dagen. ,,Gelukkig behoren we niet tot de gebieden waar grote 
uitbraken zijn. We zitten op het landelijke gemiddelde, maar iedere week neemt het 
aantal toe.’’ 

Lees ook: Veel nieuwe coronagevallen in Haarlem en omgeving jonger dan veertig 

Onder meer strengere controles door handhavers en aanpassingen in de 
noodverordening moeten die stijging een halt toeroepen. ,,Op dit moment is er geen 
discussie over het verplicht stellen van mondkapjes op specifieke locaties. In de 
noodverordening is de mogelijkheid wel opgenomen om snel te kunnen handelen als 
dat nodig is.’’ Winkelcentra en markten worden daarin genoemd als potentiële 
locaties om een mondkapje verplicht te stellen. 



Ook is het door de nieuwe noodverordening om de aanwezigheid van speakersets te 
verbieden op stranden. ,,Afgelopen vrijdag en zaterdagavond hadden we te maken 
met een grote concentratie jongeren bij Bloemendaal die een feeststemming 
creëerden rond luidsprekers’’, vertelt de burgemeester, die tevens plaatsvervangend 
voorzitter is van de Veiligheidsregio Kennemerland. ,,Hoe kunnen we dat 
voorkomen? Door te verbieden dat je op het strand geluidsdragers bij je hebt.’’ Wie 
door handhaving toch wordt onderschept met een geluidsbox, moet de apparatuur 
inleveren. ,,We trekken de teugels strakker aan. Dat is niet om mensen te pesten, 
maar vanwege de cijfers. Daaraan zie je dat het snel kan gaan.’’ 

De introductieweek voor nieuwe studenten van hogeschool InHolland tussen 24 en 
28 augustus verloopt voor een groot deel via de digitale weg. Op 27 augustus staat 
zelfs een online feestavond op het programma. Kleinschalige activiteiten die te maken 
hebben met studie of sport zijn in de noodverordening wel toegestaan, mits ze om 
22.00 uur eindigen en er geen alcohol aanwezig is. 

De gemeente is verder in ’constant overleg’ met partijen als de NS, de horeca en 
organisatoren van evenementen. ,,We willen voorkomen dat er onnodig extra risico’s 
ontstaan.’’ De ontwikkelingen rondom Haarlem Jazz & More, dat ondanks de 
coronacrisis onder specifieke voorwaarden door kan gaan, worden bijvoorbeeld 
uitgebreid gemonitord. ,,We denken mee met de organisator, maar veiligheid staat 
voorop’’, aldus Wienen. ,,Het is zoeken en afwachten.’’ En blijkt het toch niet mogelijk 
om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren tijdens het festijn? ,,Dan kan het zijn dat 
evenementen moeten worden afgeblazen.’’ 

De burgemeester doet daarnaast een oproep aan de inwoners van Haarlem. ,,Laten 
we het met elkaar proberen om net weer even wat scherper met de regels om te gaan. 
De ziekte is verraderlijk, maar ook voorspelbaar. Als je zorgt dat je afstand houdt en 
de hygiënemaatregelen in acht neemt, dan krijgt het virus geen kans. We hebben het 
zelf in de hand. Het zou ontzettend jammer zijn als rigoureuze maatregelen nodig zijn 
om de verspreiding van het coronavirus in te perken.’’  


