
Van:  

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 23:44 

Aan: Griffiebureau  

Onderwerp: twee vaccinatiedrempels 

Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Haarlem, 

Bereiken van ongevaccineerden 

Voor een prik-locatie in Haarlem is gekozen voor de ijshal. In het noordwesten van Haarlem met in  

de buurt dorpen als Overveen, Bloemendaal, Santpoort. 

Het hoogste percentage ongevaccineerden woont echter in het zuidoosten van Haarlem. 

Dus zou je denken: De GGD gaat -zeker in deze tweede ronde- een grote vaccinatielocatie in  

Schalkwijk openen. 

Ik heb echter de indruk, dat de directeur van de GGD meer oog lijkt te hebben voor de belangen van  

Tata-Steel, dan voor de belangen van de Haarlemse burgers. 

Drempel één: De mensen, die het meest moeite hebben om zich te laten vaccineren,  

moeten het verst reizen. 

Prikken in Haarlem??? 

Mijn vrouw en ik zijn van 1950 en 1948 en daarmee beiden gerechtigd om op dit moment een  

afspraak te maken voor een booster. 

We wonen in Haarlem.  

In Haarlem is een prik-locatie. 

Hoe logisch is het, dat we daar gevaccineerd kunnen worden.  

Ter zijde: Als vervoermiddel hebben wij de fiets en het openbaar vervoer. 

We hebben een afspraak trachten te maken via internet (vele malen) en via de telefoon. 

Via beide kanalen kregen we als reactie …… dat kan alleen in: 

- Amsterdam RAI (een reis met fiets, drie treinen en wandeling),  

- Amstelveen (20 min lopen, ruim een uur in de bus en vervolgens de locatie in Amstelveen zoeken),  

- Velsen Noord (zelfde laken een pak). 

In het telefonisch contact opperden we: Als het druk is in Haarlem is dat geen punt,  

laten we dan een afspraak in januari of februari maken maar dan wel in Haarlem.  

Helaas, ook dat kon niet. 

Drempel twee: Als bewoner van Haarlem -met een priklocatie- word je verwezen naar  



Amsterdam e.o. 

Dit is toch een vaccinatiebeleid van “lik-me-vestje”. 

Ik ben benieuwd naar uw visie en hoop dat u ook op dit punt op wilt komen voor de Haarlemmers. 

Vriendelijke groet, 


