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Geachte gebruikers van de Dick van Dijkhal, 
 
De GGD Hollands Midden heeft gemeente Gouda gevraagd een vaccinatielocatie te openen. De 
gemeente werkt graag mee aan dit verzoek. Wij hebben in overleg met de GGD de Dick van Dijkhal 
aangewezen als vaccinatielocatie. 
 
Voorlopig geen gebruik van Dick van Dijkhal 
Dat betekent dat u als vaste gebruiker voorlopig helaas geen gebruik kunt maken van de hal. Hierover 
bent u in de week van 11 januari ook al telefonisch geïnformeerd door SPORT•GOUDA. De hal is 
inmiddels ingericht en er wordt op korte termijn gestart met vaccineren. De hal wordt vooralsnog tot 1 
oktober van dit jaar gebruikt om te vaccineren. 
 
Waarom de Dick van Dijkhal? 
Gemeente Gouda vindt het van groot belang om mee te werken aan het mogelijk maken dat zo veel 
mogelijk inwoners zo snel mogelijk gevaccineerd worden. De Dick van Dijkhal is om een aantal 
redenen de meest geschikte locatie in Gouda om inwoners te vaccineren tegen COVID-19. De hal 
heeft de voor de GGD vereiste afmetingen, is goed toegankelijk door een gelijkvloerse toegang, is 
goed bereikbaar met zowel auto als openbaar vervoer en heeft ruim voldoende parkeergelegenheid in 
de directe omgeving. 
 
SPORT●GOUDA overlegt met u over alternatieven 
Ik weet hoe belangrijk sporten is, niet alleen fysiek maar ook voor de mentale gezondheid. Ik begrijp 
dat het voor u als huurder van deze sporthal heel jammer is dat u de komende tijd geen gebruik kunt 
maken van de hal. Gegeven de huidige uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen hoop ik op uw 
begrip hiervoor. SPORT●GOUDA stelt alles in het werk om samen met u te kijken waar u dan wel kunt 
sporten, uiteraard op het moment dat de beperkende maatregelen weer versoepeld zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van Gouda, 

 
mr. drs. P. Verhoeve 


