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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Breid aantal testlocaties uit in de stad’  

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de Gedachtenwisseling corona handeling op 7 oktober 2020 

de door de raadsleden Grinwis, Partiman, Wijsmuller ingediende motie ‘Breid aantal testlocatie uit in 

de stad’ (RIS306532)aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt:  

 

Constaterende dat: 

• Den Haag op dit moment twee testlocaties heef, te weten: de Lange Lombardstraat 32 en de 

HMC locatie Bronovo 

 

Overwegende dat:  

• het aantal geteste personen in Laak en Escamp relatief het laagst is, terwijl zij - na stadsdeel 

Centrum – relatief het hoogst aantal besmettingen tellen1; 

• Niet alle inwoners van Den Haag de huidige testlocaties fietsend of lopen kunnen bereiken, 

omdat ze te ver van een testlocatie af wonen, terwijl alle inwoners in staat moeten zijn 

gemakkelijk een testlocatie te kunnen bereiken; 

• de gemeente Amsterdam zes testlocaties heeft, in zwaar getroffen stadsdelen zelfs twee per 

stadsdeel, en de steden Rotterdam en Utrecht respectievelijk drie en vier testlocaties hebben; 

• het belangrijk is om de drempel om je te laten testen zo laag mogelijk te maken; 

 

Verzoekt het college:  

• aan te dringen bij de GGD Haaglanden om extra testlocaties in de stad te openen, te 

beginnen in de stadsdelen Escamp en Laak, zodat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig een 

testlocatie kunnen bereiken. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

 

 
1 https://www.ggdhaaglanden.nl/artile;/overzicht-cijfers-covid-19-in-haaglanden-tm-week-37.htm 
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Momenteel worden extra testlocaties door de GGD Haaglanden in verschillende stadsdelen in 

Den Haag (waaronder Laak en Escamp) geopend. Het betreft:  

  

• in samenwerking met VNO-NCW, GGD GHOR en Defensie is inmiddels een XL-testlocatie 

gerealiseerd bij de Broodfabriek in Rijswijk (Plaspoelpolder). Deze locatie is geopend op 

woensdag 11 november en is goed voor 2500 sneltesten per dag;  

• daarnaast is op maandag 9 november de grote testlocatie Den Haag-Leidschendam geopend 

op het Aegonplein door de GGD. Hier kunnen 1200 standaard PCR-tests per dag afgenomen 

worden;  

• in Laak is op 16 november een mobiele testlocatie gestationeerd. Hier kunnen circa 200 tests 

per dag afgenomen worden;  

• tot slot wordt de testlocatie bij het Rode Kruis in de Zilverstraat (Escamp) opengesteld voor 

publiek in de week van 16 november. In eerste instantie kunnen hier circa 200 tests per dag 

worden uitgevoerd. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


