
    

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 11 juni 2020. 

 

Regionaal beleidsteam Flevoland 
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding van 
de voorzitter van de Veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Flevoland nemen deel aan het RBT. Daarnaast 
zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal 
Operationeel Team (ROT). 
 
Het RBT heeft de vergaderfrequentie aangepast naar een keer per twee weken. De eerstvolgende  
RBT-vergadering vindt plaats op woensdag 17 juni. Mocht de situatie hier aanleiding toe geven, dan kan  
het RBT de vergaderfrequentie op een later moment weer opvoeren. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, brandweer, defensie, het 
Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is  
één interregionaal ROT.  
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

 Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

 Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
Actueel beeld 

 Er vinden voorbereidingen plaats voor de beoogde versoepelingen vanaf 1 juli (onder andere gericht  
op sportscholen, sport- en verenigingskantines, casino’s en samenkomsten in publieke gebouwen). 

 Het ROT besteedt op dit moment verder veel aandacht aan het bespreken van scenario’s en potentiële 
bedreigingen voor de langere termijn. Aan bod komt onder andere de impact en naleving van de 
anderhalvemetersamenleving. 

 Het ROT bereidt zich ook voor op de impact en het effect van evenementen na 1 september in 
samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht. 

 
Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 

Bron- en contactonderzoek 

Sinds 1 juni kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus zich laten testen. Zodra het 

coronavirus bij iemand is vastgesteld, start GGD Flevoland een bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt de 

besmette persoon om na te gaan bij wie hij of zij allemaal in de buurt is geweest. Op die manier kunnen al deze 

personen een waarschuwing krijgen. Gerry van Renselaar, verpleegkundige infectieziektenbestrijding, legt in 

een radio-item hoe het allemaal in zijn werk gaat. 

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/182136/extra-coronatesten-met-daarna-mogelijk-contactenonderzoek


Teststraten 

De tweede GGD-testlocatie (brandweerkazerne aan de Markerkant in Almere) is nu een kleine week in gebruik. 

Iedereen die zich wil laten testen, plant hiervoor een afspraak via het landelijke afsprakennummer 0800-1202. 

Aan de hand van een aantal vragen wordt vastgesteld of iemand voor een test in aanmerking komt.  

 

De teststraat in Lelystad is in april geopend. Tot nu toe kunnen beide teststraten de aanvragen voor testen 

goed verwerken. Mochten de aanvragen toenemen, dan bestaat de mogelijkheid om een derde teststraat te 

openen in het noorden van de provincie. 

 

Bij Omroep Flevoland licht de GGD de stand van zaken toe en laat zien wat er gebeurt in de teststraat. Iedereen 

die een test ondergaat, krijgt een informatiefolder mee. Hierin staan de stappen uitgelegd die volgen als blijkt 

dat iemand positief is bevonden. 

 

Bereikbaarheid landelijk afsprakennummer 

Sinds het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar is, bellen mensen massaal voor een test. Dit 

zorgde met name in de eerste week voor langere wachttijden. Daarnaast lieten de uitslagen van testen in 

sommige gevallen op zich wachten. Het streven is om de uitslag telefonisch door te geven binnen 48 uur na het 

afnemen van de test. GGD Flevoland heeft in korte tijd veel telefoontjes gepleegd naar inwoners die wachtten 

op uitslag. Door extra capaciteit in te zetten in het weekend kon de GGD bellers uit Flevoland goed te woord 

staan en informeren. 

 

Dashboard COVID-19 

Kijk voor de actuele feiten en cijfers rondom het coronavirus op het dashboard van GGD Flevoland. 

 

Bevolkingszorg 

Bevolkingszorg levert nog altijd een groot deel van haar capaciteit aan het InformatieAdviescentrum Corona 

(IAC). Het IAC ondersteunt gemeenten bij het beantwoorden van complexe, multidisciplinaire en/of regionale 

vragen. Het IAC fungeert ook als sparringpartner voor gemeenten bij specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij 

het omgaan met verschillen in regelgeving tussen verschillende veiligheidsregio’s. 

 

Het IAC kijkt vooruit naar de beoogde versoepelingen vanaf 15 juni (sanitair op campings en vakantieparken) en  

1 juli. Dit om proactief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en om gemeenten zo goed mogelijk bij te staan. 

 

Politie 

Afgelopen weekend waren er verschillende meldingen over het niet naleven van de coronamaatregelen. Bij 
verschillende grote winkels in de eenheid was het te druk. Op zondagmiddag is er bij Bataviastad in Lelystad 
een bezoekersstop ingesteld. Het totale aantal coronamaatregelen neemt af. Bij meldingen van overlast kan de 
politie meestal volstaan met het geven van een waarschuwing. 
 
Er zijn aanvragen gedaan voor enkele demonstraties. Bij alle aanvragen geven de organisatoren aan dat ze 
rekening houden met de coronamaatregelen. 
 
In meer algemene zin ziet de politie nog steeds de invloed van corona op het aantal misdrijven en incidenten. 
Bij sommige typen misdrijven was eerder een duidelijk ‘corona-effect’ zichtbaar, maar keren de statistieken nu 
terug naar het niveau van voor de coronacrisis. Dit geldt onder andere voor winkeldiefstallen, bedreigingen en 
mishandelingen. 
 

  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182162/voorbereidingen-voor-derde-teststraat-in-noorden-provincie
https://www.ggdflevoland.nl/PublishingImages/coronavirus/Online_informatiefolder_testen%20op%20corona.pdf
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus


Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde en het ziekteverzuim is nog steeds laag. De focus  

ligt op het eigen stappenplan, gericht op de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni, 1 juli en 1 

september. Het stappenplan is inmiddels in werking. Dit betekent dat oefenavonden op de brandweerposten 

weer zijn opgestart. Opleiden en oefenen wordt breder mogelijk en de brandweer start weer activiteiten op 

rondom het thema brandveilig leven. Alles met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel en overige 

landelijke richtlijnen. 

 

Defensie 
Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve coronagerelateerde inzet van personeel in Flevoland. Er lopen 
ook geen aanvragen hiervoor. 
 

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (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 informatie-
voorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio.  
 
Actueel beeld 

 De omgevingsanalyses laten een zeer rustig beeld zien. Er is in de samenleving steeds meer aandacht voor 
niet-coronagerelateerde onderwerpen. Verder ziet het RAC weinig nieuwe informatiebehoefte. 

 Thema’s die wel naar boven komen in de omgevingsanalyses zijn onder andere de testmogelijkheden  
(optie om met de fiets of het ov te komen, tijdsduur tot uitslag, toegankelijkheid afsprakennummer voor 
slechthorenden), de nog steeds beperkte bezoekregeling in verpleeghuizen (gemis van dierbaren),  
reizen (verantwoord op zomervakantie), agressie tegen boa’s en de positie van arbeidsmigranten (leef- en 
werkomstandigheden). Er zijn tips en kernboodschappen aan gemeenten meegegeven over deze thema’s. 

 Het RAC heeft telefonisch contact gehad met de communicatiecontactpersonen bij alle gemeenten in de 
regio. Er is gesproken over de actuele situatie, specifieke lokale vraagstukken, de onderlinge samenwerking 
en ‘best practices’ die mogelijk breder deelbaar zijn. Ook is vooruitgeblikt op de langere termijn en op de 
grotere communicatierol die gemeenten krijgen bij een afschaling van de crisisorganisatie. 


