Aan de bewoners van M.J.
Bultenastraat, Ringeweerstraat en
Kerkplein

Datum:
Onderwerp:

Datum 11 december 2020
Testlocatie GGD

Geachte heer, mevrouw,
De GGD Groningen opent begin 2021 een corona-testlocatie in de gemeente Het Hogeland.
Deze testlocatie komt aan de M.J. Bultenastraat en is de zevende coronatestlocatie in de
provincie Groningen.
Testlocatie
De testlocatie komt in het oude schoolgebouw (OBS Brunswerd) aan de M.J. Bultenastraat.
Dit wordt een testlocatie met testkamers. Na het maken van een afspraak kunnen mensen
zich hier laten testen. Dit gebeurt op afgesproken tijden. Om het gebouw geschikt te maken
als testlocatie gaat de GGD een aantal aanpassingen doen. Deze verbouwing start
maandag 14 december.
Parkeren en verkeer
Op het oude schoolplein komen parkeerplaatsen voor de bezoekers van de GGD
testlocatie. Mensen met klachten parkeren niet in uw straat of op het kerkplein. Er zit ruimte
tussen de verschillende afspraken van de mensen die getest worden. Eventuele drukte in
het gebouw en op het terrein kan hiermee worden voorkomen. Ook beperken we de
verkeersdrukte hiermee tot een minimum. Om de auto’s de juiste kant op te sturen worden
verkeersregelaars ingezet rondom de M.J. Bultenastraat en de Ringeweerstraat. Zij houden
alles goed in de gaten en koppelen dit ook met regelmaat terug aan de gemeente. Als er
sprake is van verkeersoverlast trekken zij aan de bel. Ook de gemeente houdt de situatie
nauwlettend in de gaten. Als het nodig is kijken we samen met de GGD welke
aanpassingen nodig zijn. Ook vinden we het belangrijk dat u aan de bel trekt als u last
ondervindt van de testlocatie. U kunt ons bellen, appen of mailen.
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Meer informatie
De exacte openingsdatum en de openingstijden van de testlocatie zijn nog niet bekend.
Zodra deze informatie bekend is communiceert de GGD hierover.
Heeft u vragen over corona of het afnemen van een corona-test? Bekijk de informatie op de
website Rijksoverheid.nl/coronatest of op de site van de GGD www.ggd-groningen.nl
Heeft u vragen over de testlocatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 345 88 88. Appen kan ook naar het nummer 06-11450530 of stuur een e-mail naar
gemeente@hethogeland.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland,

Burgemeester H.J. Bolding

Secretaris P. van Vilsteren
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