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Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

Lokale vaccinatiepost: bijna 1.300 mensen 
gevaccineerd in één maand en een verlenging tot 

half juli 

 

Een maand na de start van de gemeentelijke vaccinatiepost in Sint-Joost-ten-Node is het tijd om de 
balans op te maken. Met 1.296 gevaccineerde personen in één maand tijd, mist deze post, die tot stand 
kwam op initiatief van burgemeester Emir Kir in samenwerking met de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, zijn doel niet. 

Gezien dit succes bij de bevolking zal de opening van de vaccinatiepost worden verlengd tot 13 juli om iedereen 
gelijke toegang tot het vaccin te garanderen. 

Burgemeester Emir Kir verklaart: "Al van bij de opening van de gemeentelijke vaccinatiepost was de vraag groot, en 
die is blijven toenemen. We hebben de capaciteit immers verdrievoudigd, van 120 naar 360 vaccindoses. Op dit 
moment werden er bijna 1.300 mensen gevaccineerd! Gezien dit resultaat zal de gemeente, in overleg met de GGC, 
de opening van deze vaccinatiepost verlengen tot 13 juli. Hierdoor zullen zo veel mogelijk burgers een volledige 
vaccinatie, met twee doses, kunnen krijgen." 

De bijkomende openingsdata zijn: 17 juni, 24 juni en 1 juli voor de eerste dosis, en 15 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli en 
13 juli voor de tweede dosis. 

Alain Maron, Minister van Volksgezondheid in het Brussels Gewest zegt hierover: "De vaccinatiepost in Sint-Joost-
ten-Node is opgezet als aanvulling op de 10 bestaande vaccinatiecentra. In de gemeente Sint-Joost-ten-Node ging 
de vaccinatiegraad bij de 18-plussers van 19% op 6 mei 2021 naar 34% op 9 juni 2021, en voor de 65-plussers ging 
ze van 58% op 6 mei 2021 naar 64% op 9 juni 2021. Ik ben dan ook zeer verheugd over deze vooruitgang en over 
verlenging van het initiatief." 

Ter herinnering: de gemeentelijke teams en burgemeester Emir Kir blijven aanwezig op het terrein via de 
gemeentelijke vaccinatie-informatiepunten om de bevolking te sensibiliseren en in te schrijven in de gemeentelijke 
vaccinatiepost. 

De volgende informatie- en inschrijvingsmomenten zullen plaatsvinden op donderdag 17 juni op de wekelijkse 
markt op het Sint-Joostplein, op vrijdag 18 juni op het Houwaertplein en op zondag 20 juni op het Felix 
Delhayesquare. Er is ook elke dag permanentie in het Gemeentehuis van 13 tot 17 uur. 

De gemeentelijke vaccinatiepost bevindt zich in de sporthal Nelson Mandela - Groenstraat 50 in Sint-Joost-ten-
Node. Je kan ernaartoe op afspraak, van 10 tot 17 uur. 

 



Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons 

nieuws op onze Facebookpagina. 
 

https://coronavirus.brussels/

