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Helmond, 28 juli 2020  

Onderwerp: Teststraat Corona Helmond  

   

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Sinds 1 juni jl. is het voor Nederlanders op grotere schaal mogelijk zich bij bepaalde 
gezondheidsklachten te laten testen op corona. Dit gebeurt in speciaal daarvoor ingerichte teststraten. 
De inrichting en uitvoering van deze testfaciliteiten is belegd bij de regionale GGD’s. De afgelopen 
periode heeft ook de GGD Brabant-Zuidoost een inschatting gemaakt op welke manier de regio in 
deze het best kan worden bediend. De GGD in onze regio is daarbij uitgegaan van een groeimodel, 
waarbij inmiddels duidelijk is dat op korte termijn ook in Helmond een testlocatie wordt ingericht. In 
deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de laatste stand van zaken. 
 
Procedure rond teststraten in Nederland 
Voor de inrichting van teststraten worden het landelijke beleid en protocollen gevolgd. Er is een 
inschatting gedaan hoeveel mensen moeten worden bemonsterd. Op basis hiervan heeft GGD 
Brabant-Zuidoost een regionaal opschalingsplan gemaakt.  
 
In eerste instantie was, vanuit dit plan, sprake van een beperkt aantal benodigde testen. Aangezien 
elke testlocatie moet worden uitgerust met apparatuur en personeel, is van begin af aan uitgegaan 
van een model waarin kon worden opgeschaald. Vanuit deze gedachte is gestart met een locatie in 
Eindhoven (Antoon Coolenlaan) en vervolgens in De Kempen (Eersel). De verdeling en inrichting is 
een verantwoordelijkheid van de GGD. Wel heeft ons college al begin juni aangegeven een locatie in 
Helmond wenselijk te vinden en ook passend te achten bij zowel de grootte van onze stad als de 
bereikbaarheid voor inwoners van andere gemeenten (zoals in de Peel).  
 
Toenemende behoefte 
Inmiddels is in heel Nederland, en ook in Zuidoost Brabant, zichtbaar dat de behoefte voor capaciteit 
is gegroeid. Het aantal testaanvragen is de afgelopen weken toegenomen en de verwachting is dat 
deze trend zich na de zomervakantie doorzet. Daarbij komt de wens voor spreiding, zodat inwoners 
zich makkelijker in de buurt kunnen laten testen. Barrières die verspreiding van het virus zouden 
kunnen vergroten worden daarmee zoveel mogelijk voorkomen.  
 
Vanuit deze wetenschap is de afgelopen periode zowel bestuurlijk als ambtelijk meermaals het 
verzoek gedaan richting de GGD om de mogelijkheden voor een locatie in Helmond te onderzoeken. 
Hiervoor hebben wij, mede in afstemming met de Stichting Bedrijventerreinen Helmond, meerdere 
locaties aangedragen. Op basis van diverse voorwaarden van de GGD (zoals een minimale 
beschikbaarheid van zes maanden, goede bereikbaarheid, zo laag mogelijke kosten en het principe 
van ‘drive in’) zijn deze locaties onderzocht en beoordeeld. 
 
Teststraat in City Parkeergarage 
Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat we op korte termijn een testlocatie in Helmond kunnen gaan 
inrichten, en wel in de parkeergarage City, aan de Watermolenwal in Helmond. Afgelopen donderdag, 
dd. 23 juli 2020, is tijdens een bezoek met de GGD in kaart gebracht welke zaken nog moeten worden 
klaargemaakt om de testlocatie te kunnen openen. Ook is bestuurlijk overeenstemming gevonden 



 

 
 
 

over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden. De garage is in het bezit van de gemeente 
Helmond, daarom zijn wij in deze directe gesprekspartner. Morgen (woensdag 29 juli) wordt de garage 
gesloten voor regulier gebruik, zodat deze de komende dagen verder gereed kan worden gemaakt.  
 
Naast de parkeergarage kan de GGD ook gebruikmaken van ruimtes in de City Sporthal. Doel is 
vooral dat in deze ruimtes een mogelijkheid wordt gecreëerd om kinderen te testen op het 
coronavirus. De inrichting en aankleding van de sporthal is kindvriendelijker dan de parkeergarage. 
Doel van de GGD is om op termijn de meeste kinderen uit de regio die moeten worden getest, deze 
test in Helmond te laten ondergaan. Tevens zullen ruimtes in de City Sporthal gebruikt worden voor de 
opslag van goederen en testmaterialen. 
 
Op dit moment is de verwachting dat de testlocatie in de Parkeergarage City rond half augustus kan 
worden geopend. Het specifiek voor kinderen ingerichte gedeelte van de sporthal opent naar 
verwachting begin september. Kwetsbare inwoners die (tot die tijd) niet de mogelijkheid hebben of niet 
in staat zijn om naar een testlocaties in Eindhoven of Eersel te gaan, kunnen in overleg met de 
huisarts thuis door de GGD bemonsterd worden. De testlocatie in Helmond wordt de grootste binnen 
de regio Zuidoost-Brabant. Aanvankelijk zullen in Helmond zo’n 400 testen per dag kunnen worden 
uitgevoerd. Deze capaciteit kan, indien daar noodzaak toe is, worden opgeschroefd tot maximaal 800 
testen per dag. Mensen die zich laten testen, komen alleen voor de test naar het centrum en moeten, 
in afwachting van de uitslag, thuis blijven. 
 
Als de exacte datum van opening bekend is, zullen we hierover in afstemming met de GGD actief 
communiceren. De opening van de testlocatie is van groot belang. Deze voorziening past immers 
naadloos in de filosofie dat het op grote schaal testen op dit moment één van de belangrijkste 
maatregelen is tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Hoewel het absolute aantal 
besmettingen de afgelopen periode – ook in Helmond – beduidend lager ligt dan in het begin van de 
coronacrisis, wijzen alle signalen erop dat we behoedzaam moeten blijven. Het virus is nog niet weg. 
We zullen onze inwoners dan ook actief blijven oproepen zich bij klachten te laten testen. Daarnaast 
gelden natuurlijk onverminderd de ingestelde maatregelen zoals de 1,5 meter voorschriften en dat 
mensen bij klachten thuis moeten blijven. Ook hierover blijven we actief communiceren. 
 
Alleen door dit alles na te leven hopen we ook de komende periode corona in Helmond onder controle 
te houden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                   R. Hoffmann  
burgemeester                                                                secretaris (l.s.) 

    
 


