
 
 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over vaccinatielocaties GGD 

Datum: 30 december 2020 

 

 

Geacht college, 
 
Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 
de vaccinatielocaties GGD. 
 

Op 29 december zijn de vaccinatielocaties bekend gemaakt, waarop in eerste instantie de 

zorgmedewerkers vanaf 18 januari 2021 zullen worden gevaccineerd tegen het Covid-19 virus. Er zijn 

in het oosten van het land een beperkt aantal vaccinatielocaties. Zorgwerkers uit Dinkelland kunnen 

uitsluitend terecht bij de Universiteit Twente in Enschede. Een locatie die vanuit Dinkelland  relatief 

slecht bereikbaar is, dat zowel met het openbaar vervoer (langer dan één uur) als met de auto veel tijd 

vergt. Iemand uit bijvoorbeeld Breklenkamp, die met eigen vervoer reist, is toch vaak bijna twee uur 

bezig met de heen- en terugreis. 

Alternatieve locaties zijn binnen een straal van 70 kilometer (!) niet te vinden. De lange reistijden 

kunnen ervoor zorgen, dat de animo bij zorgwerkers om zich daadwerkelijk te laten inenten minder 

wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat de Covid-19 bestrijding minder succes oplevert dan gehoopt. 

Er is alle reden om het aantal vaccinatielocaties in Twente uit te breiden, zeker als ook nog andere 

groepen zoals ouderen en kwetsbaren voor vaccinatie in aanmerking komen. Daarom stellen wij aan 

uw college de volgende vragen: 

1. Is het college met ons van mening, dat het aantal vaccinatielocaties in Twente moet worden 
uitgebreid, en dat er minimaal één locatie voor de zorgwerkers en voor ouderen en 
kwetsbaren beschikbaar moet zijn in Dinkelland?  
Zo nee, waarom niet?  

2. In hoeverre is het college bereid om, eventueel in collegiaal verband via de Regio Twente bij 
de GGD aan te dringen om meer vaccinatielocaties in te richten voor de zorgwerkers en 
andere kwetsbare groepen?  

3. Welke (aanvullende) acties wil het college ondernemen om ervoor te zorgen dat zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk inwoners van Dinkelland worden gevaccineerd? 

Lokaal Dinkelland, VVD en het CDA vinden het van het allergrootste belang dat zo snel mogelijk, zo 
veel mogelijk inwoners van Dinkelland beschermd worden tegen het Covid-19 virus. Daarom dringen 
wij aan op een spoedige beantwoording en snelle actie van het college. 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet, 

 
namens de CDA fractie,  namens de LD fractie,  namens de VVD-fractie 
 

Edo van Bree    Annette Zwiep   Joris Poffers 


