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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Vlaardingen prikt op voormalig Unileverterrein 

- Stichting V.O.R. bezoekt Unileverterrein 

- Vaccineren: zo werkt het 

Vlaardingen prikt op voormalig Unileverterrein: ‘Volop aan het werk om snel te kunnen vaccineren’ 

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft gebouw C op het voormalige Unileverterrein in de Rivierzone in Vlaardingen 
goedgekeurd als locatie voor het geven van coronavaccinaties. Wanneer de locatie opengaat en voor welke 

doelgroepen is nu nog niet bekend. Inwoners ontvangen via het RIVM een uitnodigingsbrief. 

 
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft gemeenten in de regio gevraagd naar geschikte vaccinatielocaties. Burgemeester 

Bas Eenhoorn: ,,We zijn van mening dat gebouw C op het voormalige Unileverterrein een geschikte plek is voor het 

vaccineren van onze inwoners de komende maanden. Het gebouw staat op dit moment leeg en is goed bereikbaar 
met de fiets, de auto en het openbaar vervoer.” 

Starten met prikken                                                                                                                                                             

De GGD volgt de landelijke vaccinatiestrategie en bepaalt op welk moment welke vaccinatielocatie opengaat. Dit doet 

de GGD op basis van de beschikbaarheid van het vaccin.  

Wie een prik gaat halen, moet met eigen vervoer naar de locatie. Er is volgens de gemeente voldoende 
parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s. Mensen die geen vervoer hebben, worden in eerste instantie gevraagd om 

hulp te vragen aan familie, kennissen of buren. Vlaardingen overlegt nog met de RET over een tijdelijke bushalte bij 
de vaccinatielocatie.                                                                                                                                                              

Bron: Grootvlaardingen.nl                                                                                                                                                                 

Ook Stichting V.O.R. mag zich bezighouden met de opzet hiervan. 

Enkele leden zijn uitgenodigd om ter plekke te gaan kijken met een rolstoel en een scootmobiel of de 

juiste toegankelijkheid in acht genomen wordt en of er eventueel aanpassingen gedaan moeten 

worden. 

Wij hopen dat u de coronatijd goed zult doorstaan. 
Namens het bestuur van Stichting V.O.R.   

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van maart/april 2021. Wij wensen u, namens het 

bestuur, veel leesplezier toe.                                                                                                                                   
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.  

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                              
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