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Onderwerp: wekelijkse update COVID-19 dd 7 mei 2021 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Via deze brief informeer ik u over de laatste ontwikkelingen rondom COVID-19. In deze brief een  

terugblik op de herdenking 4 mei en viering 5 mei. Ook vindt u het overzicht van het aantal 

gevaccineerde personen in Haarlem en Kennemerland.  

 
Terugblik op Dodenherdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei.  
Op 4 mei zijn de herdenkingen in de stad zeer kleinschalig gehouden. Een klein aantal mensen kwam 

hier toch op af. Met behulp van handhaving, stewards en de groene muggen is hierbij gezorgd dat er 

voldoende afstand was tussen alle bezoekers. Alles is rustig verlopen.  

Op 5 mei was het redelijk druk in de stad maar niet drukker dan “normaal”. Bij een aantal 

kledingzaken stonden lange wachtrijen maar die blokkeerden niet de doorgang voor overige 
bezoekers. De stewards hebben dit continue in de gaten gehouden. De terrassen waren ondanks het 
weer goed gevuld.  

 

Extra testcapaciteit 

De GGD Kennemerland opent binnenkort hoogstwaarschijnlijk een tijdelijke mobiele testlocatie in 
Haarlem, om zo extra capaciteit te kunnen leveren naast de al bestaande testlocatie bij de Kennemer 
Sporthal. Momenteel wordt bekeken wat de meest geschikte locatie is voor een mobiele testunit. De 

locatie zal naar verwachting medio mei de deuren openen. 
 

Locatie voor sneltesten 
In de regio Haarlem wordt momenteel ook gekeken naar een mogelijke locatie voor het grootschalig 
mogelijk maken van sneltesten in het kader van het landelijke openingsplan. Ook daarvoor wordt 

bekeken welke locatie het meest geschikt is. Naar verwachting zal ook deze locatie op korte termijn 
geopend kunnen worden. 
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Vaccinaties 

In onderstaande tabel vindt u het aantal gevaccineerden die zijn gevacineerd door de GGD tot en 

met 5 mei 2021 voor Kennemerland en Haarlem. Vaccinaties door huisartsen, ziekenhuizen en 

andere partijen zijn niet meegenomen. Daarover heeft de gemeente geen informatie.  

 

Gebied 

 

Aantal gevaccineerden week 18 Aantal gevaccineerden week 17 

Kennemerland 88.103 75.207 

Haarlem  22.077 19.036 
informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 7 mei 2021  

 

Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Drs. J. Wienen 

Burgemeester van Haarlem 

 

 

 


