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Betreft: verlengen vaccinatielocatie hofhoek 
 
 
 

Geachte raadsleden, 

 

 

Met deze brief informeren wij u over het verlengen van de vaccinatielocatie aan de hofhoek.  

 

 

INLEIDING 

In de eerste week van december 2021 is de vaccinatielocatie aan de hofhoek opnieuw opgebouwd 

voor de boostercampagne in verband met Covid-19. Aan de hofhoek staat voor dit doel een tijdelijke 

tent met een zelfdragend aluminium frame. De GGD had toestemming om tot 1 september gebruik te 

maken van de locatie hofhoek, daarna zou de jaarlijkse kermis op die locatie worden opgebouwd. De 

kermisorganisator heeft recent laten weten dat de kermis dit jaar niet door gaat.  

 

 
KERNBOODSCHAP 

In opdracht van het ministerie VWS bereiden de regionale GGD’s zich voor op een (mogelijk) 

grootschalige vaccinatiecampagne vanaf deze zomer. Het ministerie van VWS heeft aangegeven op 

korte termijn inzichtelijk te maken hoe deze vaccinatiecampagne eruit zal zien. 

 

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft aangegeven dat de locatie Hofhoek een essentiële schakel is in 

het netwerk van grootschalige vaccinatielocaties op de zuidelijke Maasoever. 

Daarnaast zal per 1 augustus de Gamma-locatie in FeijenoordCity beschikbaar komen als 

grootschalige vaccinatielocatie. Ook zal de vaccinatielocatie sporthal De Eendraght in Hellevoetsluis 

worden gecontinueerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft aangegeven dat zij graag de bestaande voorziening aan de 

vaccinatielocatie Hofhoek wil continueren. Nu de kermis ook dit jaar niet door gaat heeft het college 

besloten akkoord te gaan met het verzoek van de GGD tot verlenging van de vaccinatielocatie aan de 

hofhoek tot 31 december 2022. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


