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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00788 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Volksgezondheid en sport 
Contactpersoon : P. Ewalts 

Tel.nr. : 06-15465905 

E-mailadres : ewalts.p@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Corona-teststraat 
 

Kennisnemen van: 
 

Het opzetten van de corona-teststraat op de parkeerplaats bij het gemeentehuis, de opening hiervan per 10 
augustus en het proces hiertoe. 

 

Inleiding: 
 

Op het parkeerterrein van het gemeentehuis komt een overdekte testlocatie te staan. Hier test GGD regio 
Utrecht (GGDrU) vanaf 10 augustus inwoners met klachten (zoals koorts, hoesten, verkoudheid, keelpijn, 
niezen en kortademigheid) op corona. Onze inwoners en die uit de regio kunnen zich dus binnenkort 
dichtbij en gemakkelijk laten testen. Een belangrijke voorwaarde om corona samen onder controle te 
houden. 
 
De regio Utrecht-West heeft op dit moment geen testlocatie waar inwoners zich kunnen laten testen op 
corona. GGDrU is daarom op zoek gegaan naar een geschikte locatie in deze regio. Als college 
ondersteunen wij dit graag. Daarom is samen met GGDrU als opdrachtgever volop ingezet om een 
testlocatie in Woerden mogelijk te maken. Gezien de centrumfunctie van Woerden is dit ook voor de 
inwoners uit de regio een goede locatie 
.  
De GGD heeft samen met de gemeente meerdere locaties onderzocht. Veel locaties vielen om 
verschillende redenen af. Dat geldt uiteindelijk ook voor de locatie aan de Leidsestraatweg, die eerst wel 
geschikt is bevonden. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. 
  
Het college is blij met de samenwerking die in korte tijd is ontstaan. Er is door vele partijen hard gewerkt 
naar het zoeken van een andere locatie, met als resultaat dat de teststraat nu ook daadwerkelijk per 10 
augustus in Woerden wordt gerealiseerd. Daarmee is Woerden straks één van de vijf testlocaties in regio 
Utrecht, samen met Utrecht, Houten, Veenendaal en Soesterberg.  
 
In deze Rib leest u:  

1. De redenen waarom de locatie Leidsestraatweg is afgevallen; 

2. De achtergrond voor de keuze locatie parkeerterrein gemeentehuis; 

3. De gang van zaken bij een functionerende testlocatie. 
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Kernboodschap: 

1. De Leidsestraatweg is een minder geschikte locatie gebleken 

In een eerder stadium was de oude Citroëngarage op de Leidsestraatweg de beoogde testlocatie. Deze 
voldeed aan de criteria van de GGDrU op dat moment, waaronder de mogelijkheid tot een drive-thru, een 
locatie die ook in de winter gebruikt kan worden en de mogelijkheid om van twee teststraten op te kunnen 
schalen naar drie teststraten.  
Op 16 juli jl. zijn de direct omwonenden geïnformeerd. Hierop zijn veel reacties gekomen. Wij hebben 
hierover toen contact gezocht met vertegenwoordigers van het opgerichte actiecomité en met elkaar 
gesproken over de ontstane zorgen. De omwonenden onderschreven de noodzaak van een teststraat, 
maar gaven aan de locatie Leidsestraatweg om meerdere redenen ongeschikt te vinden. Tegelijkertijd 
kwamen er signalen van een stijgend aantal besmettingen en daarmee een groeiende behoefte aan 
testlocaties. Al met al reden voor het college en GGDrU om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. 
GGDrU geeft daarbij aan als opdrachtgever nu een voorkeur te hebben voor testlocaties die ruimte bieden 
aan minimaal vier teststraten en waar mogelijk ook ’s avonds opengesteld kunnen worden. De testlocatie 
Leidsestraatweg voldeed niet aan deze wensen en is daarmee dan ook komen te vervallen.  
 

2. De achtergrond voor de keuze locatie parkeerterrein gemeentehuis 

GGDrU en gemeente Woerden hebben diverse locaties onder de loep genomen. Veel bestaande 
gebouwen vielen af omdat zij niet beschikbaar waren of niet voldeden aan de voorwaarden van GGDrU. Zo 
zijn veel locaties niet geschikt gebleken om verkeersstromen te verwerken. In gesprek met een regionale 
ondernemer en de GGDrU is vervolgens een creatieve oplossing bedacht voor de opbouw van een 
overdekte teststraat  (‘professionele tent’) op het nog ongebruikte deel van het parkeerterrein van het 
gemeentehuis. Binnen deze overkapping worden modulaire units geplaatst voor het personeel van GGDrU 
en is er ruimte voor een drive-thru voor vier teststraten. De semi-permanente testlocatie voldoet aan de 
voorwaarde van GGDrU dat de testlocatie zowel ’s zomers als ’s winters goede werkomstandigheden biedt 
voor de medewerkers. De locatie is verder bij uitstek geschikt omdat deze ruimte biedt voor vier teststraten, 
goed bereikbaar is, een centrale ligging heeft en er weinig verkeershinder valt te verwachten. De invloed op 
de directe omgeving zal daarom naar verwachting beperkt zijn. Tot slot past de testlocatie op het 
parkeerterrein binnen het bestemmingsplan, zodat er alleen een tijdelijke vergunning nodig is voor het 
plaatsen van de tent. De voorbereidende werkzaamheden op het parkeerterrein en de vergunningverlening 
worden zo snel mogelijk afgerond om de locatie uiterlijk 10 augustus te kunnen realiseren.  
 

3. De gang van zaken bij een functionerende testlocatie 

 

De teststraat is open van 10 augustus tot in ieder geval 31 december 2020, met een mogelijkheid tot 
verlenging. De testlocatie is elke dag van 09.00 tot 17.00 uur geopend en indien nodig tot 21.00 uur. Het 
testen gaat op afspraak, zodat de drukte goed wordt gespreid. Per kwartier kunnen 5 à 6 mensen worden 
getest per teststraat. Het is mogelijk om met de auto, fiets of te voet naar de teststraat toe te komen. 
Bezoekers kunnen (in de auto) op het terrein van de teststraat wachten en bewegwijzering in de omgeving 
leidt de bezoekers direct naar de juiste locatie/ingang. Indien nodig wordt een verkeersregelaar ingezet. 
De testmedewerkers van de GGD kunnen gebruikmaken van de faciliteiten in het gemeentehuis, zoals de 
toiletten en het restaurant. Uiteraard gebeurt dit volgens een strak protocol. Als testmedewerkers de 
teststraat verlaten, trekken zij eerst hun pak en handschoenen uit en worden zij zorgvuldig ontsmet. En 
uiteraard houden ook zij zich aan de 1,5 meter afstand in het gemeentehuis. 
 

Financiën: 
 

GGDrU is verantwoordelijk voor de kosten van het opzetten en operationeel houden van de testlocatie 
behoudens elektra.  
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Vervolg: 
 

De testlocatie gaat open op 10 augustus en blijft minimaal tot 31 december operationeel, met een 
mogelijkheid tot verlenging. Mocht er daadwerkelijk een verlenging komen, dan informeert het college de 
raad.  

 

Bijlagen: - 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 

     
     


