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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummeren onderooerp vermeden. 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

De Christenunie heeft op 15 januari 2021 raadsvragen gesteld over de bereikbaarheid van de 

vaccinatielocatie Visio in Huizen per openbaar vervoer. De brief met de betreffende vragen is 

opgenomen als bijlage. Hieronder treft u de beantwoording van de gestelde vragen door het college. 

1. Bent u het met ons eens dat de locatie goed en veilig bereikbaar moet zijn met openbaar 

vervoer en dat dit op dit moment niet het geval is? 

De GGD organiseert het vaccinatieprogramma en gaat over het eventueel inzetten van openbaar 

vervoer. De eerste fase van het vaccinatieprogramma loopt tot eind februari en betreft de vaccinatie van 

beperkte aantallen uit een specifieke doelgroep. Aan de voorkant heeft de GGD een afweging gemaakt 

over de inzet van openbaar vervoer in deze fase. In de betreffende doelgroep werden vooraf weinig 

openbaar vervoer reizigers verwacht. De kosten om de locatie met openbaar vervoer bereikbaar te 

maken zouden daarentegen erg hoog zijn. Daarnaast zijn er alternatieven voorhanden om bij een 

vaccinatielocatie te komen (zie hierna). De GGD heeft daarom van de inzet van openbaar vervoer 

afgezien. Uit de praktijk blijkt inmiddels ook dat in deze fase van het vaccinatieprogramma geen vraag is 

naar openbaar vervoer. 

Inwoners met een Wmo-vervoerspas kunnen gebruik maken van het regionale Wmo vervoer (van deur 

tot deur) om bij een vaccinatielocatie te komen. Daarvoor betalen zij dan geen eigen bijdrage. De regio 

Gooi &Vechtstreek heeft dit op de pagina voor het regionale Wmo vervoer vermeld: Ouderen met Wmo-

~as gratis gebracht naar corona vaccinatielocatie (Vervoer Regio Gooi &Vechtstreek (vervoergv.nl). De 

Regio Gooi &Vechtstreek stelt ook een persbericht op om inwoners hierover te informeren. 

Minder mobiele inwoners (mensen met een lichte beperking en/of een geringe vervoersbehoefte) zonder 

Wmo-vervoerspas kunnen door een vrijwilliger naar een vaccinatielocatie worden vervoerd. Hiervoor 

betalen ze € 0,30 per km. Dit gebeurt onder andere door vrijwilligers van Versa welzijn. Zie: Ve►voer naar 

vaccinatie-! priklocatie door Versa Welzijn I Huizen (omrooper.nl). 

Voor de opschaling van het vaccinatieprogramma na eind februari is het plan van de GGD dat mensen 

na het ontvangen van een oproep zich aanmelden voor een vaccinatie. Daarbij zal worden gevraagd of 

iemand afhankelijk is van het openbaar vervoer. Voor een deel wordt dit ondervangen door het regionale 

Wmo-vervoer en de vrijwilligersdienst, zoals hiervoor benoemd. De overige inwoners kunnen een 
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vaccinatie ontvangen op een alternatieve locatie die met het openbaar vervoer goed bereikbaar is, 

bijvoorbeeld de GGD-vaccinatielocatie in Bussum. Overigens is het zo dat veel mensen zelfai gebruik 

maken van hun eigen netwerk om ze naar een vaccinatielocatie te laten brengen. 

2. Wat wordt er gedaan of gaat u doen om de vaccinatielocatie (tijdelijk) goed en veilig 

bereikbaar te maken voor mensen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen? 

De GGD biedt mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer straks de mogelijkheid zich te laten 

vaccineren op een alternatieve locatie, zie het antwoord op vraag 1. Voor wat betreft de veiligheid van de 

vaccinatielocatie, ziet de gemeente toe op een veilige verkeersafwikkeling. Om daar uitvoering aan te 

geven is in afstemming met de politie, de GGD en verkeerskundigen een plan gemaakt dat inmiddels in 

werking is. Bij opschaling van het vaccinatieprogramma, wordt het plan ook opgeschaald. 

3. Bent of gaat u over de bereikbaarheid van deze locatie met het openbaar vervoer in gesprek 

met relevante partijen, zoals bijvoorbeeld Connexxion, om te kijken wat mogelijk is, en welke 

partijen zijn dat? 

Nee, zie het antwoord op vraag 1. 

Wj gaan er vanuit u met de bovenstaande beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Vragen	bereikbaarheid	vaccinatielocatie	Visio,	Huizen	met	ov	

Aan:	Het	college	van	de	gemeente	Huizen	
Van:	Marijke	Terlouw,	ChristenUnie	
Betreft:	Raadsvragen	op	grond	van	artikel	47	van	het	reglement	van	orde	voor	de	vergaderingen	en	
overige	werkzaamheden	van	de	raad	
Datum:	15	januari	2021	

Geacht	college,	

In	de	komende	periode	zal	de	locatie	Visio	aan	de	Amersfoortsestraatweg	in	Huizen	gebruikt	gaan	
worden	voor	vaccinatie	tegen	corona.	Daar	zullen	niet	alleen	de	inwoners	van	Huizen	terecht	kunnen	
voor	vaccinatie,	maar	uit	de	hele	omgeving.		

De	locatie	is	dicht	aan	de	A1	gelegen	en	zoals	we	in	de	krant	konden	lezen	is	de	gemeente	Huizen	
verantwoordelijk	is	voor	de	verkeersafwikkeling.	Waar	wij	echter	benieuwd	naar	zijn	is	wat	er	gedaan	
gaat	worden	voor	de	bereikbaarheid	van	de	locatie	met	het	openbaar	vervoer,	aangezien	er	in	
directe	omgeving	geen	bushalte	is.	Vooral	voor	minder	mobiele	mensen,	ouderen	en	mensen	zonder	
eigen	vervoer	is	goede	en	veilige	bereikbaarheid	met	ov	belangrijk.		

Wij	hebben	daarom	de	volgende	vragen:	
1. Bent	u	het	met	ons	eens	dat	de	locatie	goed	en	veilig	bereikbaar	moet	zijn	met	openbaar

vervoer	en	dat	dit	op	dit	moment	niet	het	geval	is?	
2. Wat	wordt	er	gedaan	of	gaat	u	doen	om	de	vaccinatielocatie	(tijdelijk)	goed	en	veilig

bereikbaar	te	maken	voor	mensen	die	op	het	openbaar	vervoer	zijn	aangewezen?	
3. Bent	of	gaat	u	over	de	bereikbaarheid	van	deze	locatie	met	het	openbaar	vervoer	in	gesprek

met	relevante	partijen,	zoals	bijvoorbeeld	Connexxion,	om	te	kijken	wat	mogelijk	is,	en	welke	
partijen	zijn	dat?	

Wij	verzoeken	u	om	schriftelijke	beantwoording	van	onze	vragen.	

Met	vriendelijke	groet,	
Namens	de	fractie	van	de	ChristenUnie	

Marijke	Terlouw	
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