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De verf op de muren was nog niet droog
of Marco van Daelen kreeg vanuit de
GGD en de gemeente Waalwijk de vraag
of het mogelijk was om de loods
te huren. “Nu is hij volop in gebruik
voor het vaccineren. Een tweede loods
mogen ze gratis gebruiken.”

“Uniek”, zo noemt Van Daelen het dat zijn stratenmarkers- en grondverzetbedrijf hieraan mee kan
werken. “Voor de ene loods betalen ze huur, de
andere heb ik ze gratis in bruikleen gegeven”, legt
hij uit. Ongeveer drie maanden daarvoor was Van
Daelen al betrokken bij de inrichting van een
teststraat. “Die bevindt zich iets verderop op het
industrieterrein. Daarvoor hebben we de parkeerplaats voor vrachtwagens opgeruimd en
borden gemaakt. Ongeveer een maand geleden
kwam de vraag van de GGD en de gemeente of ze
onze hal mochten gebruiken.”
Het is een neventak van het bedrijf van Van Daelen
om grond te kopen, daar hallen neer te zetten en
die te verhuren. “Normaal voor vijf jaar, maar nu
voor een half jaar”, vertelt hij. Het onderhoud van
het groen rondom de hal behoort sowieso tot de
werkzaamheden van het bedrijf en daar komt nu
het extra werk bij dat nodig was om de hal in gebruik te kunnen nemen als vaccinatielocatie.
“We hebben rijplaten gelegd om zo extra parkeerplaatsen te creëren naast een promenade. Normaal
is die verkeersvrij. Om te kunnen vaccineren,
moest er echter een route worden aangelegd voor
eenrichtingsverkeer. Dat kon alleen door het pad
erbij te betrekken. Ook hebben we een voetpad
aangelegd en borden geplaatst, zowel bij de locatie
als langs de weg.”

Van Daelen noemt het mooi wanneer je als bedrijf hieraan kunt meewerken. “In totaal hebben
we 200 parkeerplaatsen aangelegd. We hebben
naast de loods die nu door de gemeente en de
GGD wordt gehuurd nog een loods staan. Die is
nu ingericht als parkeergelegenheid. Die hebben
we gratis ter beschikking gesteld”, vertelt Van
Daelen. Op die manier helpt het bedrijf de maatschappij, iets wat de ondernemer zelf niet meer
dan normaal vindt. De inrichting in de hal, van
stoelen, borden tot aan de zitplaatsen, is door de
GGD zelf gedaan. “Wij hebben alleen gedaan wat
we verplicht zijn om te doen. Zo kan het dat de
verf net goed en wel droog is en de hal al volledig
in gebruik is genomen. Een gelukkig toeval”, aldus
Van Daelen. Het prikken ging op 13 april van start.
“Nu worden er ongeveer 600 mensen per dag gevaccineerd, maar dat moet worden opgeschaald
naar 1000 en uiteindelijk is het plan om op te
schalen naar 2000.”
Het bedrijf van Van Daelen heeft geluk gehad en
slaagde er ondanks de coronacrisis is om werk te
houden en wist steeds voldoende werk te vinden
voor alle medewerkers. Hij ziet bij ondernemers in
de horeca wel hoe het ook kan zijn. “Het is van
groot belang dat Nederland weer opengaat.”
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