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Onderwerp: update COVID-19 inzake Testen voor Toegang in de binnenstad 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

In deze brief informeer ik u over het realiseren van een coronatestvoorziening in de binnenstad, 

waarover ik met u gesproken heb in de extra raadsvergadering op 24 september. 

Vertegenwoordigers van de horeca hadden het college al eerder gevraagd te onderzoeken of een 

coronatestlocatie voor toegang tot de horeca in het centrum kon worden geopend. Het college heeft 

zich daarvoor ingezet. In eerste instantie bleek dat onmogelijk. In het overleg met het rijk is door mij 

bepleit dat er meer testlocaties beschikbaar komen. Door het ministerie is er nu ruimte gemaakt 

voor meer testlocaties. 

 
Testen voor Toegang 

Stichting Open Nederland (SON), die Testen voor Toegang regelt, heeft op dit moment met elf 

testaanbieders testlocaties ingericht door heel Nederland. In Haarlem zijn dat er twee: in de 

Waarderpolder en in het Reinaldapark. Voor de periode vanaf 11 oktober 2021 heeft SON een 

nieuwe Open House marktuitvraag uitgezet. Vanaf dan worden testaanbieders per test betaald en 

kunnen zij zelf aangeven waar, wanneer en hoeveel personen zij kunnen testen. SON stelt dat zo de 

markt kan inspringen daar waar vraag is naar coronatesten. De eerste deadline voor inschrijving op 

de Open House was maandag 20 september. Partijen die zich nog niet hebben ingeschreven maar 

dat wel willen, konden of kunnen dit alsnog doen op 6 oktober voor 12 uur, op 20 oktober voor 12 

uur en daarna weer elke maand (in het kader van het kunnen meebewegen op de vraag naar testen).  

In ieder geval twee aanbieders die op dit moment reeds PCR-tests met reisverklaring afnemen op 

locaties in de binnenstad van Haarlem hebben zich aangemeld bij SON om (ook) te mogen gaan 

Testen voor Toegang in het centrum. Bij één daarvan (The Corona Lab in de Kleine Houtstraat) is het 

inmiddels mogelijk om een afspraak te maken vanaf 11 oktober. Mogelijk kan de andere aanbieder 

(Spoedtest.nl, ook gevestigd in de Kleine Houtstraat) ook op korte termijn testen voor toegang 

aanbieden. Dat betekent dat per 11 oktober in ieder geval één testlocatie voor toegang in het 
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centrum beschikbaar is. De gemeente zal deze locatie ook op de website en bij de horeca onder de 

aandacht brengen. 

GGD-testlocaties 

Zoals ik u eerder meldde, is de vaccinatielocatie Kennemersporthal van de GGD per 27 september 

gesloten, zodat deze weer volledig kan worden benut door sporters. De testlocatie van de GGD bij de 

Kennemersporthal sluit eind oktober. De GGD opent hoogstwaarschijnlijk begin december een 

nieuwe vaccinatielocatie in Haarlem, en verkent de mogelijkheden om op korte termijn het testen op 

meerdere locaties in de stad mogelijk te maken. Ook dit aanbod verruimt de mogelijkheden voor 

inwoners van Haarlem om zich dichter bij huis te laten testen. Een negatieve uitslag van deze test is 

ook met een QR-code te koppelen aan de CoronaCheck-app. Deze testmogelijkheid is overigens 

bestemd voor mensen met corona-gerelateerde klachten.  
 

Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

drs. J. Wienen 

Burgemeester van Haarlem 

 

 

 

 

 

 


