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Aankoop Blijde Boodschapkerk in Rolduckerveld

De gemeente Kerkrade heeft de Blijde Bood-
schapkerk in Rolduckerveld aangekocht. 

Op maandag 25 januari werd de koop defi-
nitief door het zetten van de handtekening 
onder de koopovereenkomst door wethou-
der Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/
Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) en De-
ken Nevelstein als vertegenwoordiger van 
de parochie ‘De Blijde Boodschap’. De kerk 
is al vanaf 2012 buiten gebruik en wordt 
gesloopt. “De aankoop is gedaan voor de 
ontwikkeling van Rolduckerveld. De buurt 
wordt de komende jaren klaar gemaakt voor 
de toekomst,” aldus wethouder Weijers. 

Duurzame sloop
De sloop van de kerk staat gepland tegen 
het eind van 2021 en zal zo veel mogelijk 
duurzaam gaan plaatsvinden. Zo wordt ge-
keken naar mogelijkheden om materialen 
opnieuw te gebruiken. Bijzondere aandacht 
zal uitgaan naar de glas in lood ramen in de 
kerk. De grote raampartij is een werk van 
kunstenaar, priester-leraar en oud-directeur 
van Rolduc Jos Stassen. Inzet is om de glas 
in loodpartij vooraf te verwijderen en zo 
mogelijk opnieuw te gebruiken. Ook zal ter 
plaatse een plekje worden ingericht ter na-
gedachtenis aan de kerk. 

Nieuw thuis 
Deken Nevelstein: “De Blijde Boodschap-
kerk kon helaas niet behouden worden. Er 
kwamen niet meer genoeg mensen en dus 
werd de kerk – met pijn in het hart – geslo-
ten. Deze plek had een plaats veroverd in 
de harten van velen. Hemelsbreed 300 me-
ter verderop ligt de kerk Sint Petrus en Maria 
Tenhemelopneming. Voor de meeste trouwe 
bezoekers van de Blijde Boodschapkerk is 
dit een nieuw thuis geworden. Hier werden 
en worden mensen in alle gastvrijheid ont-
vangen en mogen er helemaal bij horen. De 
gemeenschapszin van mensen uit de oude 

en de nieuwe parochie is aanzienlijk. Men-
sen hebben de handen in elkaar geslagen 
en zetten zich gezamenlijk in voor dezelfde 
'Blijde Boodschap'.”

Aan de slag in Rolduckerveld
De gemeente Kerkrade, woningcorporaties 
HEEMwonen en Wonen Zuid en Provincie 
Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn 
eind vorig jaar gestart met de aanpak van het 
gedeelte van Rolduckerveld tussen de Ailber-
tuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De 
komende jaren worden woningen gesloopt 
en nieuw gebouwd. De nieuwe woningen 
worden zeer energiezuinig en duurzaam, 
zodat de energielasten voor mensen laag 
zijn. Ook de openbare ruimte zoals wegen 
en groen wordt geheel vernieuwd. Hiervoor 
is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk.

Nieuwbouw woningen
Op de plek waar nu de Blijde Boodschap-
kerk staat, zijn nieuwe sociale huurwonin-
gen gepland. In het noordelijk gebied langs 
de Dir. Cortenstraat en de Dir. Geurtsstraat 
worden in de komende jaren door woning-
corporatie Wonen Zuid zo’n 108 nieuwe 
woningen gebouwd. 

Steun aan bewoners
“We pakken als partijen niet alleen de wo-
ningen en de openbare ruimte aan, maar 
gaan ook aan de slag met acties om de buurt-
bewoners te steunen bij dingen waar zij mis-
schien nog hulp bij nodig hebben. Samen 
met bewoners uit de wijk wordt gewerkt aan 
het verbeteren van de leefbaarheid en veilig-
heid in de wijk,” zo zegt de wethouder. 

Samenwerking
De gemeente Kerkrade, het kerkbestuur en 
het Bisdom Roermond hebben de afgelo-
pen jaren samen opgetrokken bij het zoeken 
naar invulling van de kerk en uiteindelijk ge-
zamenlijk gekozen voor een herbestemming 
met sociale huurwoningen in het gebied. 

“De gemeente Kerkrade heeft veel oog en 
oor voor behoeften van de gemeenschap 
en is eindverantwoordelijk. Ook ziet de ge-
meente het maatschappelijk belang van de 
kerkgemeenschap en alle interacties over en 
weer getuigen hiervan. Dit doet ons met ver-
trouwen uitzien naar een toekomst in goede 
samenwerking ten behoeve van het welzijn 
van velen.“ aldus de Deken. 

Op de foto staan van links naar rechts:  Projectleider Ton van der Velden,  
wethouder Tim Weijers, Deken Nevelstein en Hay Erkens van het kerkbestuur.
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Eind september 2020 hebben we u verteld dat 
de gemeente van plan is om weer volwaardig 
Voortgezet Onderwijs in Kerkrade terug te 
brengen. Hierbij gaat om een openbare school 
voor vmbo-t – havo – vwo met een vernieu-
wend concept. In oktober hebben we al steun 
gevraagd voor ons plan. Er zijn enkele maan-
den verstreken. Hoe staat het er nu eigenlijk 
voor? En wat gaat er de komende maanden 
gebeuren? 

Klankbordgroepen en denktank
U kunt zich voorstellen dat er heel wat stap-
pen moeten worden gezet voordat we in okto-
ber van dit jaar officieel een aanvraag kunnen 
doen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Om met ons mee te denken 
hebben we twee klankbordgroepen en één 
denktank opgericht. Er is een klankborgroep 
burgers en één met raads- en commissieleden. 
De hulp en inbreng van de verschillende groe-
pen is zeer welkom en nuttig.

Het concept
In onze communicatie hebben we steeds ge-
sproken over het vernieuwende onderwijscon-
cept van Het Martin Buber. Maar wat houdt dit 
nu precies in? Hieronder zullen we in het kort 
enkele zaken benoemen. 
•  Het kind staat centraal en krijgt alle moge-

lijkheden zijn of haar talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Kinderen leren om zelf te 
denken en zelfvertrouwen te krijgen. 

•  Er is niet alleen aandacht voor de verplichte 
lesstof, maar ook veel tijd en aandacht voor 

de eigen ontwikkeling van het kind. Dit 
maakt dat het kind later beter weet, wat bij 
hem/haar past. 

•  Vanuit school is niet alleen aandacht voor 
het kind, maar ook voor het kind in zijn/haar 
gezin en omgeving. Waar nodig en gewenst 
kan de school het kind en zijn/haar gezin en/
of omgeving hierin coachen.

•  De leraar is ook coach. Elke leerling is uniek 
en heeft één coach die hem of haar goed 
kent, volgt en ondersteunt. 

•  Een op maat gemaakt eigen leertraject, coa-
ching en het leren en ervaren in de praktijk in 
de stad Kerkrade, dat het kind het leuk vindt 
om te leren. 

•  De stad is de school. Kinderen leren niet al-
leen van achter hun schoolbankje in de klas, 

maar gaan ook regelmatig actief en onder 
begeleiding de stad in om te leren en erva-
ringen op te doen. Zoals een restaurant be-
zoeken om gezond te leren eten, biologie 
leren in het bos of GaiaZOO, schilderen met 
een kunstenaar of mee kijken in een bejaar-
denhuis. 

•  Kinderen gaan elke dag tussen 8.30 en 17.00 
uur naar school, maar zijn dan ook helemaal 
klaar en hoeven thuis niets meer te doen. 

•  Er is geen jaarklassensysteem, leerlingen van 
verschillende onderwijsniveaus zitten gemixt 
met elkaar in de klas en leren van elkaars 
verschillen. Kinderen leren met elkaar sa-
menwerken en in verschillende situaties ge-
bruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het 
diploma dat ze krijgen, wijkt dus niet af van 

een andere school. Alleen de weg er naar toe 
is anders.

Binnenkort hopen we u een betere indruk te 
kunnen geven van ‘een dag op Het Martin Bu-
ber’ door middel van een animatie. We willen 
ook al aankondigen dat we gaan starten met 
een digitale nieuwsbrief waar iedereen zich 
voor kan inschrijven. Wordt vervolgd.

Planning
Graag lichten we de globale planning nog 
even toe voor het project. 

•  Tussen 1 juli en 15 oktober 2021 kunnen 
ouders met kinderen in de leeftijd van 10-
12 jaar hun belangstelling kenbaar maken. 
Om een nieuwe school te kunnen beginnen, 
geeft het ministerie aan hoeveel belangstel-
lingsmeldingen er moeten zijn voor 15 ok-
tober. Het gaat om 665 meldingen, verdeeld 
over vmbo-t – havo – vwo. Hebben we die 
niet, kunnen we voor 1 november ook geen 
aanvraag doen. Medewerking van deze ou-
ders is dus erg belangrijk. Uiteraard komen 
we hier nog uitgebreid op terug. 

•  Zodra we het aantal halen, gaat voor 1 no-
vember de aanvraag naar het ministerie. 

•  Voor 1 juni 2022 krijgen we bericht of we 
kunnen starten met de nieuwe school. 

•  Zo ja, dan starten we officieel in het school-
jaar 2023/2024. Dit lijkt heel lang, maar het 
kost nu eenmaal veel tijd en werk om alles 
goed voor te bereiden. 

Vernieuwend volwaardig Voortgezet Onderwijs in Kerkrade: hoe staat het ervoor?

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Ar-
beidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn, 
gehuisvest in het Eurode Business Center 
(EBC) in Kerkrade/Herzogenrath, heeft de 
afgelopen jaren met meer dan 600 bemidde-
lingen bewezen een onmisbare partner te zijn 
in grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatie-
ven. 

De samenwerkende partners binnen SGA 
hebben daarom op 27 januari, onder voorzit-
terschap van wethouder Dion Schneider een 
voortgangsdocument ondertekend. Wethouder 
Dion Schneider (Euregionale Arbeidsmarkt): 
“Voortzetting na het einde van de opgezette 
pilot, uitbreiding van het Team Grensarbeid en 
nu een voortgang voor 2021-2022 was niet al-
leen logisch, maar ook noodzakelijk.”

Voortgangsdocument
De partners in deze samenwerking: UWV 
WERKbedrijf Zuid-Limburg, Bundesagentur 
für Arbeit Agentur für Arbeit, Aachen-Düren 
/ EURES, Werkgevers Service Punt Parkstad, 
Podium 24 (Sociale Zaken Maastricht-Heu-
velland), Werkgevers Service Punt Westelijke 
Mijnstreek, Jobcenter Städteregion Aachen en 
Gemeente Kerkrade als hostingorganisatie, 
ondertekenden het Voortgangsdocument SGA 
2021-2022. Daarbij gesteund door de verbon-

den partij MKB Parkstad Limburg. 

600 bemiddelingen 
Eén van de basisvoorwaarden voor een trans-
parante en grensoverschrijdende arbeidsmarkt 
is de aanwezigheid van een duurzame infor-
matie- en adviesstructuur. Dit heeft ertoe geleid 
dat de Service Grensoverschrijdende Arbeids-
bemiddeling (SGA Kerkrade) in 2016 werd 
opgericht. Het team van SGA EMR, Kerkrade-
Herzogenrath heeft vanaf juli 2016 tot en met 
december 2020, meer dan 600 bemiddelingen 
weten te realiseren. Dit in intensieve samen-
werking met het GrensInfopunt. Al meer dan 
600 keer hebben mensen een baan gevonden 
aan de andere kant van de grens door tussen-
komst van dit enthousiaste team. Het aantal 
mensen dat vanuit Nederland in Duitsland aan 
de slag ging en andersom is daarbij nagenoeg 
gelijk. Een succesverhaal, deels in coronatijd. 
Werknemers die weer een toekomstperspectief 
kregen, door te kijken naar hun competenties. 
Ze kansen te bieden en tegelijkertijd alle vra-
gen te beantwoorden die er spelen rond wer-
ken over de grens. Voor zowel de werknemer 
als de werkgever.

Meer informatie over werken over de grens is 
te vinden op www.grenzarbeit.eu/nl/start

Voortzetting service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling 
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Eurode spreekuur

Op maandag 8 februari 2021 zullen de Eurode-burgemeesters Dr. Benjamin Fadavian uit Herzogenrath en Petra Dassen-Housen uit Kerkrade weer samen beschikbaar zijn voor de 
"Eurodianen".  Het spreekuur vindt dit keer telefonisch plaats.

Tussen 16.00 en 17.00 uur kunnen geïnteresseerde burgers in een persoonlijk gesprek met de burgemeesters telefonisch hun vragen, wensen en suggesties over Eurode toelichting. Wij 
vragen u vriendelijk om u vooraf aan te melden via info@eurode.eu of telefonisch op 0049 2406 999-020 vanuit Duitsland of vanuit Nederland op 045-5639390.

De heer L.M.M. (Bart) van Drunen ontving 
op 29 januari uit handen van mevrouw Petra 
Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, 
een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn 
jarenlange inspanningen en buitengewone 
prestaties als trainer judo en jiujitsu en als 
ambassadeur van judo en jiujitsu in Limburg. 
Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 

De uitreiking vond plaats op het thuisadres van 
de heer Van Drunen. 

Vanaf de dag van oprichting van Judo- en 
Sportvereniging Banzai Simpelveld in 1978 is 
Bart van Drunen actief geweest als hoofdtrai-
ner bij de vereniging. Zijn no-nonsense manier 
van training geven heeft ontelbare keren geleid 
tot grote successen op regionaal, - nationaal, - 
en zelfs internationaal gebied. 

Verschillende Nederlandse en Europese kam-
pioenen zijn getraind door de heer Van Dru-
nen. Dit jaar heeft hij de respectabele leeftijd 
van 83 jaar bereikt en zet hij een punt achter 
zijn jarenlange imposante judo- en jiujits-
uloopbaan.

Gedurende de afgelopen 42 jaar heeft de heer 
Van Drunen op vrijwillige basis een bijzon-
dere maatschappelijke invulling gegeven aan 
zijn functie als trainer. Zo heeft hij met veel 
plezier en toewijding clubkampioenschappen 
en toernooien georganiseerd en kinderen ge-

coacht en begeleid tijdens toernooien en offici-
ele wedstrijden. Ook trad hij op als mentor en 
vraagbaak voor aspirant-trainers, begeleidde 
hij scholieren in het voortgezet onderwijs op 
het gebied van maatschappelijke stages, orga-
niseerde hij naschoolse opvang voor de jeugdi-
gen en verzorgde hij weerbaarheidstrainingen 
voor jongeren en dames.

De heer Van Drunen kan beschouwd worden 
als een boegbeeld van judo en jiujitsu in Lim-
burg. Als ambassadeur fungeert hij al 42 jaar 
als sociale verbinder, zowel binnen als buiten 
de sport. Zo heeft hij een boek uitgegeven 
waarin hij zijn kennis deelt en heeft hij natio-
nale en internationale stages verzorgd. 

Ook heeft de heer Van Drunen jarenlang club-
leden die demonstraties verzorgen intensief 
begeleid, verzorgde hij documentatie en ad-
ministratie ten aanzien van de promoties van 
collega-trainers en examinatoren en trad hij op 
als vraagbaak tijdens commissievergaderingen 
van de Nationale Gradencommissie Jiujitsu. 

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van Drunen

Op 26 januari is het onafhankelijk Parkstad 
 Panel gelanceerd. Mensen die in Parkstad wo-
nen of werken kunnen zich vanaf nu aanmel-
den om hieraan deel te nemen.

Met het panel laten inwoners hun stem horen 
door raad en advies te geven over actuele on-
derwerpen die in de regio spelen. Doe mee 
via: ParkstadPanel.nl

Wat is het Parkstad Panel precies?
Het Parkstad Panel is een raadgevend burger-
panel in de regio Parkstad-Limburg, waaraan 
iedereen van 16 jaar en ouder die in Parkstad 
woont of werkt, kan deelnemen. Via het Park-
stad Panel doet u niet mee aan opiniepeilin-
gen, maar geeft u via vragen raadgevende ant-
woorden. Dus geen ‘wat vindt u van-vragen’, 
maar de ‘waarom-‘ of ‘hoe-vragen’ over lokale 
vraagstukken. Het Parkstad Panel praat samen 

met de inwoners, in plaats van over inwoners. 

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten uit het Parkstad Panel geven aan 
hoe inwoners over onderwerpen, die lokaal en 
regionaal een rol spelen, denken. Misschien 
zijn ze het roerend eens met het huidige beleid 
of delen ze hun gouden tip voor een actuele 
uitdaging. Alle resultaten zijn terug te lezen op 
de website van het Parkstad Panel, Parkstad-
Panel.nl  Deelnemers ontvangen vijf keer een 
vragenlijst en ontvangen vervolgens een ver-
slag hiervan in hun mailbox. 

Initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio 
 Parkstad Limburg
Het Parkstad Panel is een initiatief van IBA Park-
stad en Stadsregio Parkstad Limburg om inwo-
ners te betrekken bij de toekomst van de regio. 

Inwoners in Parkstad laten nog meer hun stem horen

Zijn vrouw speldt de onderscheiding op bij de heer Van Drunen, burgemeester Dassen-Housen kijkt op afstand toe.
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Internet: www.kerkrade.nl

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken,afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51
Alle spreekuren van Impuls gaan vanwege 
de Coronacrisis alleen telefonisch door.

Wijkteam West / Spekholzerheide
‘t Westhoes, Anemonenstraat 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00  uur

Sociaal wijkteam Oost / Chevremont e.o.
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kling Nullet, Maria Gorettiplein

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur
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Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Poststraat 29 – bouwen garage met carport
Deken van Ormelingenstraat 16 – plaatsen dak-
kapel
Schepenenstraat 2, 4, 6 & 8 - bouwwerk brand-
veilig gebruiken voor verschaffen van nachtverblijf 
aan meer dan 10 personen in het kader van ver-
zorging
Gladiolenstraat 179 – kappen boom
Heerlenersteenweg (kadastrale percelen K2536 
en K2457) – kappen 12 bomen
Hertogenlaan 95 G 19 - tijdelijk (3 jaar) handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het 
gebruiken van garagebox voor opslag en uitgifte 
van dierenvoer en dierenbenodigdheden
Gladiolenstraat (kadastraal perceel D9957) en 
Chrysantstraat (kadastraal perceel D8584) – kap-
pen 5 bomen
Wiebachstraat (kadastraal perceel M729) - uitbrei-

den bestaande bakkerij/bedrijfshal
Spoorzoeker 37 – plaatsen erfafscheiding
Meuserstraat 117 – veranderen bestaande inrit
Pannesheiderstraat 26 – bouwen loods
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Akkerheide 64 – brandveilig gebruiken pand
Bezwaar maken is niet mogelijk 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Feldbiss 210 - bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 
10 personen jonger dan 12 jaar
Zienswijze indienen is mogelijk

Verleende omgevingsvergunning
Vinkerstraat (kadastrale percelen L2093 & L2094) 
- bouwen twee levensloopbestendige woningen 
en aanleggen twee inritten
Wijngracht 64 – plaatsen brandtrap
Rolduckerstraat (kadastraal perceel B10567) – 
bouwen woning en aanleggen inrit

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Reconstructie aansluiting Hamstraat – Locht
 - instellen voorrangsweg op doorgaande route 
westelijke aansluiting Hamstraat – zuidelijke aan-
sluiting Locht; 
- instellen voorrang op noordelijke aansluiting 
Locht op Hamstraat;
- verplaatsen bestaand vrachtwagenverbod op oos-
telijke aansluiting Hamstraat tot nieuw voorrangs-
kruispunt Locht – Hamstraat;
- aanpassen (brom)fietspaden structuur;
- instellen inhaalverbod op Locht – Hamstraat.
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. In verband 
met de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een 
afspraak kan gemaakt worden door een mail te stu-
ren naar gemeentehuis@kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Vaccinatie tegen corona 
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Uitgebreid getest
De vaccinatie is uitgebreid getest en 
als veilig beoordeeld.

Bijwerkingen
Veel mensen krijgen bijwerkingen. 
Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid 
of een pijnlijke arm. Dit gaat na een 
paar dagen weer over.

Vaccinatie is veilig

Wat is corona?

Van het coronavirus kunt u ziek 
worden. Klachten kunnen zijn: 
een loopneus, niezen, hoesten, 
keelpijn, moeilijk kunnen 
ademen, koorts of plotseling niet 
meer kunnen ruiken of proeven. 

Ernstige klachten
Sommige mensen worden ernstig ziek van corona. Zij krijgen naast 
milde klachten ook hoge koorts, aanhoudende vermoeidheid of 
benauwdheid. U kunt er ook aan overlijden. 

Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al 
een ziekte hebben. Bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte.

Vaccinatie beschermt

Bescherming
De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus.  
Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder 
ernstig ziek. 

Twee keer prikken
U heeft twee vaccinaties nodig voor een goede 
bescherming. De tweede prik krijgt u drie of vier weken 
na de eerste prik. U krijgt beide prikken in uw bovenarm. 

Iedereen krijgt een uitnodiging 
De volgende groepen zijn als eerste 
aan de beurt: 
  mensen met een medisch risico
•  mensen vanaf 60 jaar
•  zorgmedewerkers

Voor wie is de vaccinatie? 

Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer  
informatie? Bel naar 0800-1351 of  
kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Vragen?

• Bent u zwanger? Dan is het advies 
de vaccinatie uit te stellen tot na 
de zwangerschap.

Informatie coronavaccinatie 

Woensdag 6 januari is de corona-
vaccinatie officieel van start ge-
gaan. In 2021 krijgt iedereen van 
18 jaar en ouder in Nederland 
een uitnodiging om zich te laten 
vaccineren tegen het coronavi-
rus.

Om ons te beschermen tegen het 
coronavirus, is vaccineren de be-
langrijkste stap. Hoe meer men-
sen zich laten vaccineren, hoe 
beter we kunnen voorkomen dat 
het virus zich verder verspreidt. 
Zo beschermen we de meest 
kwetsbaren, verminderen we de 
druk op de zorg en zijn er steeds 
minder coronamaatregelen no-
dig.

Website 
Om iedereen zo goed mogelijk 
te informeren, heeft de Rijksover-
heid een website speciaal over de 
coronavaccinatie gemaakt. Op 
deze website staat onder andere 
informatie over de verschillende 
vaccins, de werking en de veilig-
heid van het coronavaccin en de 
volgorde waarin er wordt gevac-
cineerd.


