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In verband met de stijging van het aantal testen op het coronavirus heeft de GGD behoefte aan 
uitbreiding van de testcapaciteit met een tweede teststraat. Deze teststraat wordt op 29 oktober in Huizen 
in gebruik genomen.  
 
Locatie Sijsjesberg 
De Regio adviseert de GGD over geschikte locaties. Samen met de Regio is in Huizen gezocht naar 
geschikte locaties. Meerdere locaties zijn bekeken (o.a. IJsselmeerstraat (pier), parkeerterrein bij de 
surfschool Gooimeer, parkeerterrein bij de Trappenberg en de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg). 
De locaties zijn alle door de Regio bezocht en beoordeeld op basis van door de GGD gestelde 
randvoorwaarden. De parkeerplaats bij het zwembad Sijsjesberg is als enige geschikte locatie uit die 
beoordeling gekomen. Op 8 oktober heeft de GGD ons schriftelijk verzocht om deze locatie te mogen 
gebruiken en hiervoor een aanvraag ingediend. Het college heeft hiermee ingestemd. De teststraat zal 
voor een periode van 6 maanden starten, waarna - in onderling overleg tussen gemeente en GGD - per 
maand verlengd kan worden.  
 
Inrichting 
De locatie zal vijf bemonsteringsposities hebben, te weten drie voor automobilisten in een tent met een 
oppervlakte van ongeveer 120 vierkante meter en twee voor fietsers en voetgangers in aparte tenten van 
elk 25 vierkante meter. Daarnaast is het de bedoeling dat er voor de medewerkers van de GGD een tent 
geplaatst wordt om te pauzeren en dat er sanitaire voorzieningen en een opslag voor de 
bemonsteringsmaterialen geplaatst worden. Het verkeer wordt begeleid met behulp van 
verkeersregelaars. 
 
Omwonenden 
De omwonenden worden per brief geïnformeerd over de komst van de teststraat. In de bijlage vindt u de 
brief die vandaag huis aan huis wordt bezorgd.  
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Beste inwoner, 
 
Per 29 oktober wordt op de parkeerplaats van zwembad Sijsjesberg aan de Ericaweg een corona 
teststraat ingericht. Met deze brief informeren wij u over de keuze voor deze locatie en over de 
praktische aspecten van de teststraat.  
 
Keuze voor de locatie 
Er is een grote toename van het aantal mensen dat zich op corona wil laten testen. Om die reden is er 
behoefte aan extra testcapaciteit in onze regio. De GGD is daarom op zoek gegaan naar een extra 
locatie in de regio, die goed bereikbaar is voor inwoners van de regio. De uitkomst van dit onderzoek is 
de parkeerplaats van zwembad Sijsjesberg aan de Ericaweg in Huizen. Wij hebben de GGD inmiddels 
toestemming gegeven om deze teststraat op deze locatie in te richten. De locatie biedt voldoende ruimte, 
is centraal gelegen in de regio en is goed bereikbaar.  
 
Praktisch 
Een aantal punten is voor u van belang: 
• De teststraat wordt vanaf dinsdag 27 oktober ingericht. Op 29 oktober om 13.00 uur wordt de 

teststraat geopend. 
• De teststraat zal voor een periode van 6 maanden starten, waarna - in onderling overleg tussen 

gemeente en GGD - per maand verlengd kan worden.  
• De teststraat bestaat uit een witte tent van 15 bij 15 meter ten behoeve van auto’s en twee pagodes 

van 5 x 5 meter ten behoeve van fietsers en voetgangers. De auto’s rijden de tent in en na de test 
rijden de auto’s de tent weer uit en verlaten het terrein. De locatie is eenzijdig met bouwhekken en 
wit doek afgeschermd ten behoeve van de privacy van diegenen die getest worden.  

• Een camerasysteem met bewegingsdetectie zorgt na sluitingstijd voor gericht toezicht op de 
testlocatie.  

• De opstelling van de teststraat wordt zodanig dat verkeersopstoppingen naar de teststraat toe zoveel 
mogelijk voorkomen worden. 

• Het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. 
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• Er wordt bebording geplaatst, waarmee wordt voorkomen dat bezoekers zich door wijk begeven.  
• De eerste weken staat er voor de stroomvoorziening een aggregaat op de locatie. Dit is een 

aggregaat met geluidsdemping. ’s Avonds en ’s nachts gaat hij uit.  
• Met Liander wordt gewerkt aan een oplossing voor de stroomvoorziening, zodat een aggregaat niet 

meer nodig is.  
 

Uw veiligheid 
De corona teststraat zal voor meer drukte zorgen op en rond het parkeerterrein. Bezoekers van de 
teststraat zijn mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Wij kunnen ons voorstellen dat u 
zich hier zorgen over maakt. U loopt echter geen enkel risico. Ten eerste is de teststaat in de buitenlucht. 
Daarnaast kan een besmetting met het virus alleen plaatsvinden als u langer dan 15 minuten op minder 
dan 1,5 meter afstand bent van iemand die positief getest is op het coronavirus. Voor meer informatie 
over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de GGD, www.ggdgv.nl, waar u alle relevante 
gezondheidsinformatie vindt. 
 
Vragen en opmerkingen 
Heeft u vragen over deze brief of heeft u opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente, via 
telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar omgeving@huizen.nl.  
Als u klachten heeft over de teststraat of over zaken die met de teststraat te maken hebben, dan horen 
wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om zaken goed op te lossen.  
 
Tot slot 
Als iedereen met (milde) klachten zich laat testen, krijgen we snel in kaart waar het virus oplaait. Met het 
bron- en contactonderzoek krijgt de GGD in beeld hoe het virus zich over de bevolking verspreidt om het 
vervolgens de kop in te kunnen drukken. Daarom: bij (milde) klachten blijf thuis en laat u testen. 
Het maken van een testafspraak kan online op www.coronatest.nl of dagelijks van 08:00 tot 20:00 uur via 
het landelijke afsprakennummer 0800 – 12 02. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Maarten Hoelscher 
Wethouder Zorg  
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