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Activiteiten in de Krokusvakantie
In de krokusvakantie waren er weer activiteiten georganiseerd in de wijken en op de sportparken. 
Een activiteit die eruit sprong was de Wintergames in Haarlem-Noord. Op de Krajicek playground 
hebben Haarlem Effect, Sportsupport Haarlem en Streetcornerwork de Wintergames georganiseerd.

Met deze brief geef ik u een update over de verlenging en verruiming van de maatregelen ten 
aanzien van COVID-19 en de laatste ontwikkelingen in Haarlem.

Kennemersporthal als vaccinatielocatie en teststraat
Ik heb u al eerder geïnformeerd over de nieuwe vaccinatielocatie in de Kennemersporthal. De 
vaccinatielocatie wordt op vrijdag 12 maart geopend. Daarnaast is de teststraat op deze locatie vanaf 
maandag 15 maart operationeel. De bewoners zullen via een brief van de GGD op maandag 8 maart 
op de hoogte worden gebracht.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan om meer informatiegestuurd te kunnen werken door aan 
de hand van drukte-indicaties de probleemlocaties in beeld te brengen. Ook wordt er inzet gepleegd 
op het tijdelijk inhuren van extra personeel om op de drukke plekken te kunnen fungeren als 
coronacoach.

De lockdown en de avondklok zijn verlengd en blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht. 
Daarnaast is er sprake van verruiming van een aantal maatregelen, waardoor met name jongeren en 
ondernemers weer een beetje ruimte krijgen.

Drukte in de stad
Door het toenemende zonnige weer genieten steeds meer mensen van de buitenlucht, en dat 
betekent dat de drukte in de stad voornamelijk in de weekenden toeneemt. Daarom zijn de reeds 
bestaande regels nogmaals naar de ondernemers gecommuniceerd, deze kunt u lezen op de website.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: 60/2021/143098
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

5 maart 2021
Afdeling Bestuur en Communicatie

Ons kenmerk BC/2021/143098
Datum

*;* Gemeente<(■*



>

ui

Er kon onder andere worden gevoetbald, gebokst en gebasketbald. Er waren voornamelijk veel 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar aanwezig, die onderling konden sporten en spelen.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
sr

Drs,J. Wiehen
Burgemeester


