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Nieuwsbrief COVID-19 
 

In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van het 
coronavirus (COVID-19). De informatie en cijfers zijn actueel tot en met woensdag 26 mei 2021.  
   

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT) 
 
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van dinsdag 25 mei 2021, waarbij onder andere is 

gesproken over het loslaten van de 1,5 meter in het voortgezet onderwijs per 31 mei en over de verplichting voor 

middelbare scholen om per 7 juni weer volledig open te gaan. Verder is bekend geworden dat de Eerste Kamer heeft 
ingestemd met de wet quarantaineplicht en de wet toegangstesten. De Tijdelijke wet maatregelen (Twm) Covid-19 is 
verlengd tot 1 september 2021. 
  
De leden van het RBT hebben daarnaast gesproken over het belang van een hoge vaccinatiebereidheid. Er wordt 

landelijk geconstateerd dat er een lagere opkomst is onder met name kwetsbare groepen als laaggeletterden, 

anderstaligen, laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond. Door het ministerie van VWS zijn inmiddels 
verschillende communicatiemiddelen voor deze doelgroepen gemaakt. Een meer gerichte regionale dan wel lokale 
aanpak is echter heel wenselijk. De gemeente aan zet is om dat op te pakken, waarbij de GGD en de veiligheidsregio 
ondersteunen in de aanpak. 
In het RBT is afgesproken dat deze lokale aanpak door de gemeenten wordt opgepakt en verder vormgegeven, 
afhankelijk van de doelgroepen die hier lokaal in onderkend worden. Gemeenten worden hierin ondersteund door de 
GGD en de veiligheidsregio 
  
De volgende RBT-vergadering is woensdag 9 juni, tenzij eerder noodzakelijk is. 
  

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de aanpak van 
de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC). Er is één interregionaal ROT. 
 
Deze week zijn de volgende onderwerpen besproken in het ROT; 
 

 Verhogen vaccinatiebereidheid 

 Openingsplan  

 Evenementen 

 Transitie van crisisorganisatie naar herstelfase/vervolgfase 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 
Vaccineren 
Het is meerdere keren aangekondigd: de grootschalige vaccinatie is inmiddels van de grond. Dat merken we nu aan alle 
kanten, in snel tempo neemt het aantal vaccinaties dat we als GGD zetten toe. Zaten we eind april op 15.000 prikken per 
week, nu is dat rond de 20.000 en medio juni verwachten we tussen de 30.000 en 38.000 prikken te zetten per week. 
Met ingang van 7 juni heeft ook Urk als zesde gemeente in Flevoland een vaccinatielocatie. Daarmee is heel Flevoland 
gedekt met vaccinatielocaties. Belangrijk evenwel is het om te noemen dat alle vaccinatielocaties een regionale functie 
hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat inwoners binnen de eigen gemeente terecht kunnen voor een vaccinatie. De 
kans hierop is groot maar kan niet gegarandeerd worden en dit kan tot gevolg hebben dat op een later moment de 



2 

 

afspraak wordt gemaakt. Per week communiceren VWS en RIVM de geboortejaren van de mensen die alvast online een 
afspraak kunnen maken. 
De vaccinatie van mensen zonder vaste woon- of verblijfsplaats en de daklozen is deze week gestart. Een speciaal team 
van GGD/GHOR Flevoland trekt er met een mobiele prik-unit op uit om deze doelgroep te voorzien van een vaccinatie. 
Zo worden de locaties van het Leger des Heils en de vrouwenopvang aangedaan in Flevoland. 
Om de vaccinatiebereidheid te vergroten, en het belang van vaccineren onder speciale doelgroepen blijvend onder de 
aandacht te brengen (bijvoorbeeld mensen met een kwetsbare sociaaleconomische achtergrond of mensen die de 
Nederlandse taal niet goed beheersen), wordt een campagne gestart. Samen met de gemeenten en de Veiligheidsregio 
worden laagdrempelige communicatiemiddelen en gerichte gemeentelijke activiteiten ontwikkeld en ingezet. 
 
Testen en Bron- en Contactonderzoek (BCO) 
Het aantal positieve testen in Flevoland neemt af. We zien een duidelijke neerwaartse lijn. Er is terecht veel aandacht 
voor het (belang van) vaccineren. Dat betekent echter niet dat we het testen achterwege kunnen laten. Testen blijft de 
komende periode een belangrijk instrument in het tegengaan van de pandemie. Half juni wordt er een nieuwe en 
uitgebreide semipermanente teststraat gerealiseerd op het bedrijventerrein aan de Sallandse Kant in Almere. De huidige 
tijdelijke teststraat naast het politiebureau in het centrum van Almere komt daarmee te vervallen. 
 
Het Bron en Contact Onderzoek (BCO) wordt volledig uitgevoerd, de capaciteit is toereikend. De meeste besmettingen 
vinden nog steeds plaats in de thuissituatie. Iedere positief geteste persoon bij de GGD-testlocatie, wordt voorzien van 
een BCO en krijgt advies en informatie. 
 
Ontwikkeling corona in Flevoland 
De actuele data rondom corona in onze regio treft u aan het GGD Dashboard: 
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/ 
 

Crisiscommunicatie 
 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de 
gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen naar de 
verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie en focus. Het 
RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te gebruiken voor hun 
informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de informatievoorziening op de website en 
sociale media van de veiligheidsregio. 
 

De onderwerpen die afgelopen weken de meeste reacties opriepen gingen over het (mogelijk) heropenen van parken en 
evenementen. Op sociale media waren tientallen (positieve) reacties op een huisarts in Lelystad die weigert 
coronavaccinaties te zetten (#IkPrikHetNiet) 
 
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over: 
•             Veilig winkelen 
•             Handreiking ‘Hoe bereid je je als gemeente voor op drukte na de lockdown?  
•             Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen 
•             Visuals vaccinatieafspraken  
•             Maatregelen 11 mei die ingaan op 19 mei 
•             Spelregels over sporten en recreatie buiten 
•             Anderstalige communicatiemiddelen  
•             Communicatie over tweede plan openingsplan definitief  
  
Gedragsverandering in het kader van het openingsplan is een blijvend aandachtspunt. Ook blijft het RAC duidelijkheid 
geven over de maatregelen bij versoepelingen. Het contact met de GGD’en wordt gecontinueerd en wordt 
samengewerkt om de vaccinatiebereidheid in de regio te vergroten. 
  

Bevolkingszorg 
 
Inmiddels zijn we wat versoepelingen verder dan de vorige nieuwsbrief en dienen de volgende versoepelingen zich aan 
als de besmettingen en IC opnamen een dalende lijn zien. Voor de handhavers vraagt dit om telkens te blijven schakelen 
tussen de maatregelen die gelden en de nieuwe versoepelde maatregelen die ingaan.  
De quarantainewet en de testwet zijn inmiddels goedgekeurd door de 2e en 1e kamer. Deze wetten kunnen ervoor 
zorgen dat versoepelingen doorgang kunnen krijgen onder vaste voorwaarden.  

https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/

