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Beantwoording van de vragen 

1. Zullen de eerste inwoners van de gemeente Woerden ook op 8 januari a.s. tegen Covid-19 gevaccineerd 
kunnen worden? Waarom wel/niet?  

 
Vanaf 8 januari worden inwoners van Woerden, die werkzaam zijn in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen en 
gehandicaptenzorg, gevaccineerd in Houten. Na deze groep worden, voor zover nu bekend is, in Houten de 
zorgmedewerkers gehandicaptenzorg en wijkverpleging gevaccineerd.  
   

2. Zal, zoals in de bovengenoemde bestuurlijke update maar ook in andere mediaberichten genoemd is, de locatie 
Houten de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie voor Woerdenaren zijn?  

 
Op dit moment is de locatie Houten nog de dichtstbijzijnde. Zie verder het antwoord op  
vraag 3.  
   

3. Waarom komt er geen vaccinatielocatie in Woerden, bijvoorbeeld in de locatie van het voormalige Hofpoort 
Ziekenhuis? Gaat het college zich hier voor inzetten?  

 
De GGD heeft de leiding over het vaccinatieprogramma. Het is de bedoeling dat zowel de GGD als de huisartsen gaan 
vaccineren. De GGD doet dit in grotere regionale prikcentra, zoals in Houten, en wil graag ook in Woerden een regionaal 
prikcentrum openen. De huisartsen zullen naar verwachting op kleinere plekken dichter bij huis vaccineren. De gemeente 
heeft met beide partijen contact en is actief op zoek naar geschikte locaties, die voldoen aan de gestelde eisen. Prioriteit 
heeft de zoektocht naar een grote priklocatie in Woerden met een regionale functie. Hier zullen in eerste instantie mobiele 
ouderen vanaf 60 jaar gevaccineerd worden. Later komen ook de 18 tot 60 jarigen aan de beurt. De GGD wil vanaf week 
7 in Woerden starten met het vaccineren.  
   

4. Heeft het college geïnventariseerd voor hoeveel Woerdenaren de vaccinatielocatie Houten een moeilijke of niet 
bereikbare locatie vormt?  

 
Nee dat heeft het college niet gedaan. Houten is de locatie voor werknemers in de zorg en voor hen zal het bereiken van 
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die locatie geen onoverkomelijk probleem zijn.  
   

5. Heeft gemeente Woerden actief beleid ontwikkeld of gaat zij actief beleid ontwikkelen om Woerdenaren die 
geen eigen vervoer hebben en zich niet kunnen laten brengen, te ondersteunen om toch bij de vaccinatielocatie 
in Houten te komen? Waarom wel/niet? En eventueel hoe? 

 
Het zier ernaar uit dat verreweg de meeste inwoners van Woerden in de eigen gemeente gevaccineerd zullen worden. 
Het issue vervoer wordt minder relevant naarmate men dichterbij huis gevaccineerd kan worden. Toch zullen ook binnen 
Woerden mensen zijn die vervoer nodig hebben en dat niet zelf kunnen regelen. Daarom is de gemeente al in contact 
met het voorliggend veld over het bieden van vervoersmogelijkheden.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vraag reglement van Orde D/21/ ....... 



 
 

Art. 42 vragen Reglement van Orde, betreffende vervoer naar Covid-19 vaccinatielocatie 

Houten 

De fractie van Woerden voor Democratie heeft kennisgenomen van de inhoud van de 

bestuurlijke update corona van de GGD-regio Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht 

VRU/GHOR van 29 december jl. Hierin wordt melding gemaakt van de start van het Covid-19 

vaccinatieprogramma op 8 januari a.s. De locatie die het dichtst in de buurt van de 

gemeente Woerden komt te liggen zal in Houten zijn. 

Vragen aan het college: 

1. Zullen de eerste inwoners van de gemeente Woerden ook op 8 januari a.s. tegen 

Covid-19 gevaccineerd kunnen worden? Waarom wel/niet? 

2. Zal, zoals in de bovengenoemde bestuurlijke update maar ook in andere 

mediaberichten genoemd is, de locatie Houten de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie 

voor Woerdenaren zijn? 

3. Waarom komt er geen vaccinatielocatie in Woerden, bijvoorbeeld in de locatie van 

het voormalige Hofpoort Ziekenhuis? Gaat het college zich hier voor inzetten? 

4. Heeft het college geïnventariseerd voor hoeveel Woerdenaren de vaccinatielocatie 

Houten een moeilijke of niet bereikbare locatie vormt? 

5. Heeft gemeente Woerden actief beleid ontwikkeld of gaat zij actief beleid 

ontwikkelen om Woerdenaren die geen eigen vervoer hebben en zich niet kunnen 

laten brengen, te ondersteunen om toch bij de vaccinatielocatie in Houten te 

komen? Waarom wel/niet? En eventueel hoe? 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie 
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