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Onderwerp: Laatste stand van zaken m.b.t. covid-19 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief informeer ik uw raad over de laatste stand van zaken met betrekking tot covid-19. 
 
Vaccinatielocatie 
Eind december 2021 werd bekend dat de boostercampagne flink versneld moest worden. Er is toen 
gekozen voor capaciteitsuitbreiding in één sporthal van het Kennemersportcentrum met als 
einddatum 27 februari 2022, zodat de normale sportactiviteiten zo snel mogelijk weer zouden 
kunnen plaatsvinden. 
Ook na 27 februari heeft de GGD vaccinatiecapaciteit nodig. De GGD en de gemeente hebben samen 
naar de verschillende mogelijkheden gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen geschikt 
en direct te gebruiken alternatief beschikbaar is. Daarom is besloten het grasveld ten noorden van 
het parkeerterrein van het Kennemersportcentrum in zijn geheel in te zetten voor zowel het testen 
als vaccineren. Dit gebied wordt nu al deels voor het testen gebruikt. Er worden extra tijdelijke units 
geplaatst. De kwaliteit van deze units is vergelijkbaar met de kwaliteit van de ruimte in de sporthal. 
De GGD gaat tot en met in ieder geval het tweede kwartaal van 2022 van deze locatie gebruik 
maken. Het verkeersplan wordt geactualiseerd en omwonenden worden geïnformeerd.  
 
Contacten met horeca, detailhandel en cultuursector 
De gemeente heeft ook de afgelopen weken in voortdurend contact gestaan met de Haarlemse 
horeca, detailhandel en cultuursector. Op die manier kan er snel worden gereageerd op signalen en 
weet de gemeente wat er speelt. Er is onder andere gesproken over de versoepelingen van de 
maatregelen, de handhaving en het verloop van de protestactie van de horeca op zaterdag 22 januari 
jl. De gesprekken worden door de betrokkenen als nuttig en prettig ervaren. 
 
 
 
 

De leden van de raad 
t.a.v. het griffiebureau 
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Polsbandjes 
In overleg met diverse sectoren is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van polsbandjes 
voor toegang tot de horeca en de cultuursector. Op die manier kan de controle op het 
coronatoegangsbewijs centraler plaatsvinden en wordt de toegang vergemakkelijkt voor zowel de 
bezoekers met een polsbandje als de controleurs. Het voornemen is om vanaf 4 februari 2022 te 
starten met het polsbandjessysteem. Er zal in de Lepelstraat door Alpha Security een locatie worden 
ingericht waar men op vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 uur tot 20:00 uur een polsbandje kan 
halen. De polsbandjes zijn één dag geldig. Momenteel worden de details uitgewerkt met de 
betrokken partijen.  
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
 
 
 
 

Drs J. Wienen 
Burgemeester 
 


