
Enquête naar Corona testlocaties in Tilburg 

In februari heeft Lokaal Tilburg een enquête gehouden over de corona testlocaties in Tilburg. De
aanleiding hiervoor was dat we als Lokaal Tilburg signalen hadden ontvangen over de moeilijke 
bereikbaarheid en de bejegening. 

De enquête met 9 vragen is uitgezet op de website van Lokaal Tilburg en middels een 
persbericht gedeeld met alle lokale media. Ook is de enquête gedeeld via Twitter en Facebook. 

Resultaten

De enquête is door ruim 200 mensen ingevuld. Hiervan was 55% vrouw, 44% man en 1% 
neutraal. 

Qua leeftijd zijn de respondenten verdeeld over alle leeftijdsgroepen. 

21 mensen die de enquête invulden was nog nooit bij één van de corona testlocaties geweest in 
Tilburg, waardoor zij vaak ‘niet van toepassing’ hebben ingevuld. 38% Is bij de locaties 
Burgemeester Damsstraat geweest en 81% is bij de locatie aan de Simon de Cockstraat in 
Kraaiven geweest. Uiteraard gaan hier de aantallen over de 100%, want veel mensen hebben 
zich vaker dan één keer laten testen. 



Ruim 70% van de respondenten gingen met de auto. 22% ging met de fiets, brommer of scooter.
2 mensen gingen met het openbaar vervoer, hoewel dat eigenlijk niet mag vanwege 
besmettingsgevaar bij klachten. Veel respondenten merkten dat op, maar dat wil nog niet 
zeggen dat het ook niet gebeurt. 

Over de bereikbaarheid per locatie lopen de meningen uiteen. Hoewel voor beide locaties geldt 
dat 55% van mening is dat de teststraat makkelijk te bereiken is, vind ruim 30% van de 
respondenten dan de Simon de Cockstraat NIET makkelijk te bereiken is. Hetzelfde aandeel is 
nooit bij de teststraat bij de oude GGD geweest en kan dan ook geen oordeel geven over de 
bereikbaarheid van de voormalige teststraat aldaar. 

Hoewel 30% een minderheid is, zijn de argumenten die respondenten gaven voor hun 
beoordeling wel een reden om de locatiekeuze nog eens onder de loupe te nemen. Veel mensen 
vinden de Simon de Cockstraat te ver weg om te fietsen, terwijl ze klachten hebben en het ook 
nog slecht weer is. Vanuit het centrum zijn mensen 25 minuten op de fiets onderweg geweest en
vanuit Tilburg Zuid zelfs 40 minuten, enkele reis. Sommigen zien bij milde klachten af van een 
coronatest, vanwege de afstand. Daarnaast speelden ook de slechte, alleen op auto's gerichte 



bewegwijzering en het feit dat er werkzaamheden waren aan fietspaden een rol in de 
moeizamere bereikbaarheid. Alle opmerkingen hierover zijn te vinden in bijlage 1. 

Bejegening
Respondenten zijn wel overwegend positief over de bejegening door mensen bij de teststraten. 
Driekwart vond dat ze vriendelijk werd geholpen, en dat de medewerkers geduldig en 
hulpvaardig waren. Twee derde vond dat ze voldoende uitleg kreeg over het verloop van de test. 
Uiteraard heeft bejegening niet veel te maken met bereikbaarheid. Maar wel draagt dit bij aan 
de ervaring van mensen en kan een positieve ervaring milder stemmen over het geheel, terwijl 
een negatieve ervaring een tegengesteld effect kan hebben. 

De overweging om te laten testen op Corona wordt door de helft van de respondenten bepaald 
door de ernst van de klachten. Voor de andere helft van de respondenten spelen de reisafstand 
en de locatie een even belangrijke rol. Bijna 75% van de ondervraagden heeft geen corona-app 
en de meldingen daarvan spelen dan ook nauwelijks een rol. 

Tot slot werd de respondenten om een nabrander gevraagd. En die kregen we in vele 
toonaarden. Zie het overzicht in bijlage 2. 



Bijlage 1: Antwoorden op open vraag over de bereikbaarheid. 

• De nieuwe testlocatie is zo achterlijk ver weg voor mensen op de fiets. Ik had veel 
klachten dus was het een zeer zware opgave om hier te komen en ik kan me goed 
voorstellen dat het veel mensen weerhoud zich te laten testen. Met name jongeren 
zonder auto.

• Slechts één locatie voor iets dat zich een stad noemt, is bespottelijk. Iedereen moet 
gemakkelijk met het ov of op de fiets ter plekke kunnen komen.

• Met de Tomtom kom je overal, dat is duidelijk. Maar de Simon de Cockstraat is een 
onbekend stukje Tilburg. Ik denk dat de meeste inwoners er nooit zijn geweest. Een 
teststraat mag best wat centraler zijn gesitueerd !!!!!!   

• Voor de auto is Simon de Cockstraat makkelijk te bereiken. Met de fiets kan ook, maar te 
voet of openbaar vervoer is het moeilijker

• Voor mij met de auto is het goed te doen, maar als je je al niet lekker voelt en je bent 
afhankelijk van OV of fiets, moet je een heel eind lopen/fietsen voor je bij de straat bent. 
Net het laatste zetje om echt ziek te worden in dit winterweer. 

• Voor voetgangers is de nieuwe locatie slecht te bereiken, maar met de fiets of de auto is 
het geen probleem. Ik kan me wel voorstellen dat inwoners aan de rand van Tilburg (Zuid,
Reeshof, etc) een flinke afstand moeten fietsen om op de nieuwe locatie getest te 
worden. Misschien weerhoudt dit mensen ervan om zich te laten testen. Wat dat betreft 
zouden twee locaties dat vergemakkelijken.  Aangezien ik in Oud-Noord woon is de 
nieuwe locatie voor mij goed te bereiken.

• 15 minuten fietsen uit noord geen probleem ligt ook centraal vanuit reeshof misschien 
wat ver vanuit zuid

• Simon de cockstraat is veiliger qua verkeer. BurgDamstraat zijn smalle straten en minder 
overzichtelijk. Nieuwe teststraat grote verbetering. Ook nog veel sneller

• Ik heb een auto geregeld om naar de Simon de cockstraat te rijden omdat ik het met de 
fiets te ver vond en leek me lastig te bereiken zo op een industrieterrein

• Het is te ver fietsen, en OV of taxi is geen optie als je mogelijk corona hebt. Motiveert 
niet om een test te doen bij milde klachten.

• Voor mij was het helemaal aan de andere kant van Tilburg. Ik moest fietsen, terwijl ik ziek 
was. Ik kon niet met iemand meerijden want dat was teveel risico. Het zou veel fijner zijn 
als het wat centraler zou zijn.

• Het staat maar half aangegeven waardoor ik nogal moest zoeken

• Hij is makkelijk te bereiken als je een auto of ander eigen vervoer tot je beschikking hebt. 
Als je geen vervoer hebt een afhankelijk bent van openbaar vervoer is het een drama.

• Er staan wel borden maar als je geen navigatie hebt kom je er niet. 

• Het fietspad van de zeven heuvelenweg wordt steeds gespert door werkzaamheden. 
Zodat je steeds de gevaarlijke weg moet oversteken. Ik kwam vanuit Tilburg noord. 

• Met de auto prima te bereiken, duidelijke verkeersborden

• Ik ben heel blij dat we de teststraten hebben 

• Je moet goed op de bordjes letten anders is het toch nog moeilijk te vinden.wordt ook 
niet met de navigatie goed aangegeven.

• Netjes georganiseerd met drang hekken en verkeers regelaar

• duidelijk aangegeven waar ie is en ook op locatie goed aangegeven welke gang je bijv. 
moet nemen



• Gevaarlijk bedrijventerrein voor de fietser ook de route die borden aangeven stuurtje je 
als fietser over gevaarlijk stuk.

• Met de auto is de nieuwe locatie goed bereikbaar. fiets en ov echt niet.

• De nieuwe locatie aan de Simon de cockstraat is ruimer van opzet en heeft een grotere 
capaciteit. Voor de een natuurlijke wat verder rijden dan de ander voor de ander weer 
wat dichter.  Vriendelijke ontvangst en goed toegankelijk met de fiets

• Met de auto is het al een hele rit vanuit het centrum, verder weg dan ik dacht. Onze zoon 
moest met de fiets omdat wij positief waren en heeft er 25 min. over gedaan en dan weer
terug 

• ik woon in de buurt van de Burg Damsstraat, dus ben ik er heen gewandeld.

• Simon de cock heeft veel meer ruimte en daardoor hoef je niet de straat daar te 
blokkeren als bij de oude en veeeeeel te kleine teststraat 

• Geen openbaar vervoer, erg ver van centrum 

• Per auto zijn beide teststraten makkelijk te bereiken. Per fiets of OV zou mijn voorkeur 
gaan naar de Burgemeester Damstraat omdat deze centraler ligt en er een bushalte bij 
het GGD is. 

• Voor (zieke)mensen zonder auto kan de nieuwe lokatie moeilijk te bereiken zijn.

• Het industrieterrein is vrijwel niet bereikbaar met het openbaar vervoer

• De nieuwe teststraat is erg ver fietsen (ik woon in de Korvel), de route die met borden 
staat aangegeven lijkt alleen gericht op auto's, hierdoor moet je ook nog eens onnodig 
om fietsen. Ook ter plekke is alles gericht op auto's en is het onduidelijk waar je als 
fietser/voetganger heen moet. Hoewel het GGD personeel heel aardig was, waren de 
verkeersregelaars echt eikels. Zij spraken me op een nogal onaardige manier aan, toen ik 
volgens hen niet de goede kant op liep.

• Met de auto is het goed te doen. Met o.v. is de Simon de kock ver weg van een bus halte. 
Ook geen voetpaden op het industrieterrein.

• Het is even zoeken  maar de route staat goed aangegeven. Klachten hierover vind ik 
onzin. Hoe vaak kom je hier nu

• Hoeft niet door de stad heen, rustige locatie

• De 1e was bij om de hoek.  Maar de 2e is met de auto prima te doen en goed aangegeven.
Voor overig vervoer is het misschien lastiger nu

• Prima te doen met de auto en bereikbaarheid met openbaar vervoer is niet van 
toepassing want het is niet toegestaan om met het ov te reizen als je getest moet 
worden (en dus mogelijk besmet bent).

• Moeilijk te vinden, geen fietspaden in industrieterrein

• Simon de Cock is ver weg en afgelegen

• Ik vind de resonantie makkelijk te bereiken maar dat komt omdat ik met de auto ga. Ik 
moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of het gemakkelijk te bereiken is met het 
openbaar vervoer maar jullie dat toch ook zelf proberen dan weet je direct of het goed 
met het openbaar vervoer te bereiken is, als je dat vooraf doet voordat het wordt beslist 
dan weet je het antwoord zelf is misschien makkelijker.

• Net bij binnenrijden beetje onduidelijk welke tent/straat degene is waar je in moet rijden

• Als je met het ov reist om je te laten testen ben je een risico factor. Dat wordt zodanig 
afgeraden dat het bijna een verbod is. Dit zou dan ook geen factor moeten zijn waar men 
rekening mee houdt.



• wie heeft dat bedacht. .ik als copd er zonder auto kan daar helemaal niet komen of ik zou 
een deeltaxi moeten nemen en als ik klaar ben daar zeker 3 kwartier moeten wachten tot 
ze mij weer ophalen. een waardeloze locatie.

• De nieuwe testlocatie is met de auto opzich goed te vinden omdat het goed aangegeven 
staat. Maar ik kan me voorstellen dat het met de fiets of te voet lastiger wordt om bij de 
teststraat te komen, zeker als je je niet lekker voelt. 

• Toen ik er was vond ik het heel erg druk en de straat slecht toegankelijk door het verkeer 
in de straat 

• Niet echt centraal 

• Met de auto goed te bereiken, met OV moeilijker wabt daar komt geen bus. En moet je 
dus ver lopen. Maar mi mag je niet met t OV als je een test moet laten doen

• Het was naar kraaiven minstens 40 minuten fietsen vanaf mijn woning (vogeltjesbuurt). 
De wegwijzering op kraaiven was ook sterk gericht op autos en was een omweg voor 
fietsers.

• Veeeeeel te ver. Dit maakt de drempel om te gaan met de fiets hoog. Vooral als je je al 
niet lekker voelt en t koud en guur is. 

• Met de auto geen probleem. 

• De locatie op de Simon de Cock straat heeft bij drukte meer mogelijkheden om het 
verkeer op te lijnen zonder dat de rest van het verkeer er last van heeft. Bij drukte op de 
burgemeester Damstraat gaf dit al gauw blokkade in de straat. 

• Met de auto prima, ik kan me voorstellen dat bus op nieuwe locatie veeel lastiger is. Of 
fiets het ligt echt buiten tilburg op industriegebied

• Iets wat onduidelijk aangegeven 

• De locatie ligt een beetje afgelegen.

• Als fietser, geen rijbewijs, is de nieuwe locatie echt een ramp. Bij klachten in de auto 
moeten met een ander en mogelijke gevolgen is zeer onprettig. En als je ziek bent 
helemaal naar simon de cockstraat fietsen is níet haalbaar. 

• Op de fiets naar de locatie op 't kraaiven was lastig ivm veel werkzaamheden aan 
fietspaden. Mede hierdoor was het soms gevaarlijk ook door de hoeveelheid zwaar 
verkeer. 

• Omleiding slecht en laat aangegeven 

• Ver van bushalte, ook vrij ver fietsen vanuit sommige delen van Tilburg.

• Mijn zoon moet op de fiets. Hij voelde zich slecht maar moest van Tilburg Zuid helemaal 
naar deze locatie. Niet te doen. Ook niet bereikbaar per ov.

• Ben als fietser naar de testlocatie gekomen dan sta je te wachten in een hal waar ook zo’n
20 auto’s met draaiende motor staan. Personeel staat dus hele dag in uitlaatgassen

• Je kunt het makkelijk bereiken met de fiets en als je je aanmeld bij het 1e loket wordt je 
meteen geholpen 

• Geen openbaar vervoer.

• De nieuwe locatie is groter, dat is fijn. Maar het was ook flink zoeken en had het idee dat 
de borden me nogal omstuurden. 

• Burg Damstraat ligt centraal en is met openbaar vervoer te bereiken en per fiets. De 
locatie nu ligt achteraf en er is geen dichtstbijzijnd openbaar vervoer  

• Ik werd snel geholpen en was binnen 8 minuten weer buiten. Kreeg goede uitleg wat er 
ging gebeuren.  

• Even opletten, maar is goed bewegwijzerd



• Ik heb handicap, ik kon er alleen komen als bijrijder in auto. Alle andere is onmogelijk. Het 
zit vreselijk afgelegen ver weg van Tilburg zuid. Bij beetje verkouden gevoel weerhoud 
mij dat om weer te laten testen. Geld ook voor meerdere in mijn gezin. 

• Afstand vanuit het centrum is te groot. De locatie zit verstopt in een industrieterrein en 
straalt een kille niet gastvriendelijke uitstraling uit. 

Bijlage 2. Nabranders.

• Ik ben in bezit van een auto, heb geen OV kaart, maar ik denk dat je er met het OV niet 
kunt komen.

• Verkeersregelaars onbeschoft en onoplettend, in gesprek met elkaar en op telefoon ipv 
juiste bewijzering. Personeel welke test afneemt oké en behulpzaam.

• Hele aardige mensen

• We mogen dankbaar zijn dat er 'n goede teststraat in Tilburg is. Minder klagen. Mensen 
uit de dorpen moeten ook reizen. Zij lossen het ook op. 

• Deze locatie is voor mensen die geen auto ter beschikking hebben (voornamelijk 
studenten) en mensen die moeilijk ter been zijn erg lastig te bereiken. Het ligt ver buiten 
de stad 

• Ik ben blij met hoe snel ik kon worden getest en hoe snel het resultaat kwam, maar de 
afstand is voor fietsers niet iets wat je zomaar even tussen thuis werken door plant. Juist 
bij milde klachten zou ik twee keer nadenken voor ik me opnieuw zou aanmelden 
hierdoor.

• Ik was verrast door de vriendelijke manier waarop ik werd benaderd. Dat deed me erg 
goed

• Snelheid van test is bepalende factor. Uitwijken naar Breda, Roosendaal of Eersel is ook al
voorgekomen.

• Waarom moet ID meebrengen als er niet naar gevraagd wordt

• Op de locatie de cockstraat  ben je in 1 hal en 4 rijen naast elkaar rijdend strak tegen 
elkaar dat vond ik niet fijn. Duurde erg lang. 

• Heel vriendelijk, goede uitleg, heb megedaan aan een onderzoek voir zelftest thuis; als 
jullie   over andere testmogelijkheden beschikken dan het stafje diep un keel en neys te 
stoppen graag; ik heb ook iver ademtest en mondomspielen test gelezen

• Ik ben heel tevreden 

• Ik dacht dat ik een mond/neus test kreeg maar dat was alleen een neustest. Dat werd niet
vermeld. Maakt niet  niet helemaal op de hoogte wat er gaat gebeuren.zoveel uit maar je 
bent

• Ik werk zeld in een teststraat daar zijn wij veel klant gerichter. Leggen netjes gang van 
zaken uit. Verder vriendelijke jongens.

• Ik kon ook zeer snel terecht bij de teststraat en had snel de uitslag. Was goed geregeld!

• Ik moest me laten testen. Ik werk in het onderwijs en zonder test zou ik mijn lessen niet 
kunnen verzorgen. Dus met welk vervoersmiddelen of de ernst van mijn klachten had 
geen invloed op de keuze om te testen.

• Ervaring in de oude locatie was beter dan die in de nieuwe. Voelde onpersoonlijk. 

• Deze test locatie ligt op een industrieterrein dus zou voor iedereen goed 
toegankelijkoeten zijn. Hoe zouden anders alle werknemers bij al die bedrijven komen. 
Ook met de fiets goed bereikbaar.

• ik ben snel en goed geholpen.



• Waarom een enquête voor voetgangers en fietsers. Je moet zo veel mogelijk met eigen 
vervoer komen. Dus zeker NIET met de bus. En fietsers kunnen er makkelijk komen. 
Misschien wat verder fietsen. Dat een politieke partij zo wat promoot om met de bus naar
teststraat te gaan. En dan mogelijk vele andere mensen besmetten. HEEEEL raar lokaal 
Tilburg. Jullie geven dus niks om de gezondheid van jullie burgers.

• het personeel was vaak niet bekend met de procedure.

• Ik vind het onzin dat jullie slechts bereikbaarheid met het ov aankaarten als een van de 
problemen. Je mag niet met het ov naar de locatie komen!!! 

• Ze werken snel en efficiënt. 

• Ik begrijp de aanpassing van de locatie, maar er zou een tweede locatie beschikbaar 
moeten zijn die gemakkelijker bereikbaar is voor mensen zonder eigen vervoer (die zijn er
immers nog genoeg in deze gemeente)

• Hoewel het GGD personeel heel aardig was, waren de verkeersregelaars echt eikels. Zij 
spraken me op een nogal onaardige manier aan, toen ik volgens hen niet de goede kant 
op liep.

• Was een aparte ervaring maar alles werdt kwurig uitgelegd en we hadden de uitslag 
super snel.(2,5 uur later)

• Ik besloot een test te doen omdat het anders voelde dan een gewone verkoudheid of 
griep. De hoofdpijn was i.p.v. duwend en stekend (normaal gesproken), bijtend (nu).

• Prima locatie. Goed gemarkeerd. Veiligheid staat daar voorop. Ze doen een prrfecte 
risicovolle job

• Waardeloze enquête. Onder het mom van bereikbaarheid vragen stellen over of de test 
spannend is of dat de medewerkers vriendelijk waren. 

• Ik heb alleen de fiets als vervoermidel

• Nogmaals voor mij is het gemakkelijk om er te komen met het openbaar vervoer weet ik 
niet.

• Snelle uitvoering van de test. Geen geneuzek waardoor zo'n staafje 3jaar in je neus of 
keel zit. Erg fijn wel heel plots.

• Hele bekwame verpleegkundige.ze nam er de tijd voor en stelde me gerust.zelfs met aai 
over mijn wang. Zo attent!!

• Eigenlijk gewoon een bedankje voor alle medewerkers die iedere dag zoveel mensen 
testen. 

• Prima locatie, ook fietsers er wandelaars gezien. Geen overlast voor buurt op het 
industrieterrein

• Kwaliteit van onderzoek verschilt heel erg per medewerker

• Zelf niet getest maar mijn dochter van 5. Daar werd echt de tijd voor genomen en rustig 
uitgelegd wat er zou gaan gebeuren. Na afloop kreeg ze een diploma. 

• Vraag 8 is irrelevant tov het belang van corona testen. 

• Vanaf oud zuid redelijk ver. Door slecht weer en wegafsluitingen moeilijk bereikbaar. 

• Mensen mogen in principe niet met ov naar de test locatie gaan. Ze zijn potentieel 
besmet en door dan met het OV te komen is de kans op verspreiding groter. Dat de test 
locatie aan de Simon de Cock straat slechter te bereiken zou zijn met het OV is dus een 
onnodige conclusie aangezien het OV gebruiken om daar naar toe te komen ongewenst is
gezien kans op besmetting van medepassagiers in het ov

• Waren 3 x allemaal hele lieve mensen! Om ons te helpen. Ook de kids.

• Ik ben 2 keer getest bij de nieuwe testlocatie in Tilburg, toevallig twee maal door de 
zelfde gasten. Ik vind de test spannend en vervelend, ze stelde 1 vraag en nog voor ik kon 



antwoorden zat het staafje al niet al te voorzichtig in mijn neus. Hetzelfde gebeurde bij 
mijn vriend die met mij in de auto zat. Beide een bloedneus erna. Het mag wel iets 
rustiger en met beleid.

• De medewerkers gingen een beetje nonchalant om met mijn gegevens, ze hebben mijn 
identiteit niet geverifieerd met mijn identiteitsbewijs.

• Ik wil een compliment geven aan de medewerkster. Ze stelde mij gerust. En daardoor 
vond ik de test helemaal niet zo erg als verwacht. 

• Bij de damstraat liever personeel en behulpzamer dan bij de t kraaiven. 

• Bereikbaarheid is heel belangrijk voor fietser, openbaar vervoer 

• Het testen van mensen die niet met de auto kunnen komen is niet goed. Je privacy wordt 
aan alle kanten geschonden. Mensen die na je getest gaan worden kunnen letterlijk alles 
volgen. Dus ook je naam en geboortedatum. Bovendien werd de test staand afgenomen, 
waarbij degenen die na me kwamen alles konden zien. Moest ook door mijn knieën omdat
ik lang ben en de dame die de test afnam klein. Erg klantonvriendelijk

• Goed geregeld en makkelijk bereikbaar op de fiets

• Voor mij was de oude coronateststraat minder ver van huis, wat ik zelf prettiger vond. 
Wel was het prettiger dat de andere locatie groter was. 

• Ik begrijp dat het moeilijk is om met openbaar vervoer naar de testlocatie te komen, maar
ik weet uit mijn omgeving dat ze dan aan huis komen, zonder problemen. Wij gingen op 
advies van de huisarts, niet omdat de klachten ernstig waren maar omdat die van mening 
was dat het beter zou zijn voor ons ter geruststelling.

• ik heb dus een auto, maar voor voetgangers (OV) lijkt het me nogal lastig. Daar komen 
toch geen bussen? Er zou vanaf   de dichtsbijzijnde bushalte een pendelbusje moeten 
rijden (met mondkapjes en afstand natuurlijk)

• Bij het maken van de afspraak (2 weken geleden) werd mij de keuze voorgelegd van 
zowel de Burg. Damsstraat als die in noord, terwijl die eerste al lang gesloten is!!!!

• Ik heb nog meegedaan aan een onderzoek van studenten. Kreeg een sneltest mee naar 
huis, deze moest meteen bij thuiskomst door jezelf worden uitgevoerd, zodat er een 
vergelijking kon worden gemaakt met de test van de GGD en de thuistest.

• Een locatie meer centraal in de stad zou m.i. beter zijn.


