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onderwerp: priklocatie in gemeentehuis Beemster 
 
Beste bewoner, 
 
Het gemeentehuis van Beemster wordt van woensdag 7 juli tot zaterdag 17 juli nog een 
keer ingezet als priklocatie tegen het coronavirus. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Tweede coronaprik in westvleugel gemeentehuis op uitnodiging 
De leegstaande ruimte in de westvleugel wordt ingericht als priklocatie. Mensen die hier 
eerder langs zijn geweest voor hun eerste prik, krijgen nu hun tweede prik. Zij hebben hier 
al een uitnodiging voor gekregen. Huisartsen van Edam-Volendam en Zaanstreek-
Waterland starten met inenten op woensdag 7 juli. Het vaccineren gebeurt op alle dagen 
(behalve zondag) van 10.00 uur tot 20.00 uur.  
 
Drukker dan normaal 
Doordat we het gemeentehuis als priklocatie inzetten, wordt het drukker in het dorp dan u 
gewend bent. Het vaccineren is op afspraak, dit zorgt ervoor dat er niet teveel mensen 
tegelijk aanwezig zijn. Uiteraard zijn de wijkagent en samenwerkingspartners op de hoogte, 
zij houden extra toezicht. 
 
Van 7 tot 17 juli niet parkeren langs Zwaansvliet 
Tijdens de eerste vaccinatieronde in april ontstonden rondom het gemeentehuis helaas files. 
Vertrekkende en aankomende bezoekers konden elkaar niet passeren bij de Zwaansvliet. 
Daarom vragen wij u vriendelijk om van 7 tot 17 juli tussen 10.00 en 20.00 uur uw auto niet 
te parkeren langs de Zwaansvliet 24 tot en met 29. Zo houden we Middenbeemster goed 
begaanbaar voor inwoners, publiek en hulpdiensten. Bedankt voor uw medewerking! 
 
Vragen?  
Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen door een mail te sturen aan geanonimiseerd of 
door te bellen naar (0299) 452 452. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
geanonimiseerd 

mtimmerm
ter kennisname voor de raad


