Geachte voorzitter van de Gemeenteraad,
Geachte Algemeen Directeur,
Graag had ik namens de Pro Nieuwpoort fractie onderstaand punt toegevoegd aan de
agenda van de gemeenteraad dd 28/01/2021
Vriendelijke groeten,
Nicolas Vermote
Fractieleider Pro Nieuwpoort

VOORSTEL: LOKALE INFO- EN PROMOCAMPAGNE VOOR VACCINATIE
Vaccinatie is een cruciaal gegeven in de strijd tegen corona. Nu de lokale vaccinatiestrategie
stilaan op gang komt, moeten we zoveel mogelijk mensen die vandaag nog twijfelen of ze zich
gaan laten vaccineren over de streep trekken. Hoe meer mensen we overtuigen om zich te
laten vaccineren, hoe meer mensen we beschermen en hoe sneller onze horecazaken
opnieuw de deuren kunnen openen.
Een campagne met lokale helden uit de zorg, lokale bekendheden, onze lokale zelfstandigen
en inwoners van onze stad die corona overleefd hebben die oproepen om je te laten
vaccineren, kan mee het verschil maken. De lokale cafébaas bijvoorbeeld die oproept tot
vaccinatie zodat hij zo snel mogelijk zijn zaak terug kan openen. Dat kan impact hebben.
Daarbij volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur bereid lokaal een promo- en infocampagne uit te rollen om zoveel
mogelijk inwoners te overtuigen zich te laten vaccineren?
2. Is het stadsbestuur bereid een lokaal telefoonnummer open te stellen waar mensen
terecht kunnen met hun praktische vragen over vaccinatie en het vaccinatiecentrum?
3. Tijdens de eerste lockdown kregen alle senioren die alleen wonen in onze stad een
telefoontje. Is het stadsbestuur bereid om opnieuw een telefoonronde te organiseren
bij deze (risico)groep om hen te overtuigen zich te laten vaccineren en zich ervan te
verzekeren dat ze gemakkelijk naar het vaccinatiecentrum kunnen komen?
Daarbij volgend voorstel:
Nieuwpoort rolt een creatieve lokale promo- en infocampagne uit voor vaccinatie. Samen met
lokale helden uit de zorg, lokale bekendheden, lokale horeca en handelaars en inwoners die
corona overleefd hebben roepen we op om van Nieuwpoort de best gevaccineerde gemeente
van Vlaanderen te maken.

