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Onderwerp: Update maatregelen COVID-19 en corona-gerelateerde zakn 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Middels deze brief wil ik u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 
vaccinatielocatie, de corona-maatregelen, de heropening van twee locaties voor Testen voor 
Toegang en het aantal gevaccineerde inwoners. 
 
Vaccinatielocatie 
De GGD heeft de vaccinatielocatie bij het KSC/IJsbaan geopend. Dit in combinatie met de testlocatie 
die daar reeds is. Het vaccineren wordt mogelijk gemaakt in tijdelijke containers. 
 
Aangescherpte corona-maatregelen 
Vanaf 28 november geldt de avond-lockdown en moeten horeca, niet-essentiële winkels, bioscopen, 
theaters, concertzalen, musea, pretparken, sportscholen en amateurverenigingen om 17.00 uur 
sluiten. Daarnaast moet op meer plekken een mondkapje worden gedragen en is het thuiswerk- en 
bezoekadvies aangescherpt. 
De gemeente blijft met de horeca in gesprek over de maatregelen. Zo heeft ook afgelopen woensdag 
een gesprek plaatsgevonden waarin er zorgen werden geuit en er is aangegeven dat wordt gekeken 
hoe de gemeente financieel, vanuit de daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen, bij kan dragen 
om de gevolgen van de beperkingen zo goed mogelijk op te vangen. Dit in aanvulling op de eerder 
aangeboden hulp bij wijze van de inzet van stewards.  
 
Heropening twee locaties Testen voor Toegang 
In de vorige burgemeestersbrief werd u geïnformeerd over het sluiten van twee testlocaties voor 
Testen voor Toegang, in verband met mogelijke fraude. Inmiddels is uit landelijk onderzoek gebleken 
dat hier niet voldoende aanwijzingen voor zijn. De aanbieder heeft de werkzaamheden vervolgd. 
Momenteel zijn er zeven locaties voor Testen voor Toegang in Haarlem. 
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Vaccinatiecijfers 
Hieronder vindt u de cijfers van het aantal gevaccineerde inwoners tot en met 3 december 2021. De 
cijfers komen van de GGD Kennemerland en hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar die 
tenminste één prik hebben gehad. 
 

Gebied Aantal gevaccineerden t/m 3 
december 2021 

Kennemerland 403.733 
Haarlem  116.692 

informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 3 december 2021 
 
Vaccinatiegraad 
Hieronder vindt u de cijfers van de vaccinatiegraad tot en met 3 december 2021. De cijfers komen 
van de GGD Kennemerland en hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar. 
 

Gebied Tenminste 1 prik Volledig gevaccineerd 
Nederland 83% 81% 
Kennemerland 83% 81% 
Haarlem  82% 80% 

informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 3 december 2021 
 
Boostervaccinatie 
De GGD Kennemerland is gestart met de boostervaccinatie. Hierbij wordt conform de regels van de 
rijksoverheid prioriteit gegeven aan zorgmedewerkers en ouderen. 
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

 
 
 
 

Drs. J. Wienen 
Burgemeester 
 
 


