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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 2 december 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). In het RBT van 1 december is over de volgende onderwerpen gesproken; 
 

In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 30 november 2020. Er is onder 
andere gesproken over de inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen, carbidschieten en de jaarwisseling. 
  

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 ingegaan. Dit betekent dat de een deel van de 
verantwoordelijkheden in principe weer teruggelegd worden bij de lokale bestuurder in plaats van bij de 
voorzitter van de Veiligheidsregio. Het RBT heeft vanaf heden daarom ook een ander karakter en heeft vooral 
als doel om regionaal af te stemmen en te coördineren. 

  
In het kader daarvan heeft het RBT kennisgenomen van: 

 de landelijke l i jn van het kabinet en de VO-raad om open dagen op scholen alleen op afstand te 

organiseren; 
 de landelijke l i jn met betrekking tot carbidschieten, waarbij het uitgangspunt is om het niet toe te 

staan wanneer dit geen lokale, culturele traditie is. 

 het advies om lokaal en in samenwerking met ondernemers na te gaan of er extra maatregelen 

kunnen worden genomen ter voorkoming van te grote drukte en beheersing van bezoekersstromen in 
de detailhandel in december; 

 het nalevingskader en dit te gebruiken als advies voor de lokaal uit te voeren handhaving en 

communicatie de komende periode; 
 de rijksinformatie met betrekking tot de stand van zaken betreffende de vaccinatiestrategie. 

  

 De volgende RBT-vergadering is op woensdag 16 december 2020, tenzij er eerder aanleiding toe 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. Er is één interregionaal ROT. 
 
In het ROT van 30 november is gesproken over: 

 Nalevingskader 
 Jaarwisseling 

 Vaccinatie 

 Open dagen 

 Detailhandel  

 Mondkapjesplicht 
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GGD/GHOR Flevoland 
Voorbereidingen grootschalige vaccinatie 
De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat het voornemens is vanaf 4 januari een begin te maken met het 
vaccineren tegen Covid-19. Het kabinet heeft aangegeven hierin het advies van de Gezondheidsraad over te 
nemen. Als GGD GHOR Flevoland bereiden wij ons momenteel voor op het moment waarop wij aan de slag 

gaan met het vaccineren. Wanneer dat precies is en op welke wijze dat wordt uitgevoerd is nog onderwerp van 
overleg. Belangrijke onderdelen hiervan zijn onder meer het logistieke vraagstuk, locaties en personeel. In de 
voorbereiding wordt intensief samengewerkt met de veil igheidsregio, waarbij bevolkingszorg/gemeenten ook 

taken voor grootschalige vaccinatie op zich nemen, zoals het ter beschikking stellen van locaties en personeel 
voor administratie/registratie. Zodra de details van de afspraken tussen VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland 
bekend zijn, zullen wij daarover nader informeren. 
 

Asymptomatisch testen per 1 december 
 

 
 
Een ingewikkelde term afkomstig uit de infectieziekte bestrijding. Asymptomatisch betekent: geen symptomen. 

Je hebt dus geen klachten. Kort uitgelegd betekent deze aanvulling op het testbeleid het volgende: ben je in 
nauw contact geweest met iemand met corona? Dan kun je je ook zonder klachten laten testen. Dit kan als je: 
➡️  in een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komt. 

➡️  een melding in de CoronaMelder-app krijgt. 
 
GGD Flevoland heeft dit ook ingevoerd per 1 december. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact 
met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Is de ui tslag 

negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is 
wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen.  
Het gedrag van mensen is en blijft de cruciale factor. Daarom blijft naleving van de basismaatregelen de 

belangrijkste manier om verspreiding van het virus te voorkomen. 
 
Mobiele testbus op Urk 
Sinds woensdag 25 november heeft Urk een eigen mobiele test-facil iteit. Deze testbus is eigendom van GGD 

GHOR Nederland en hebben wij in bruikleen gekregen in verband met het hoge en snel stijgende aantal 
besmettingen in deze gemeente. Na de eerste week kunnen we melden dat er veel gebruik gemaakt wordt 
deze van test-mogelijkheid. De testbereidheid is verbeterd. Inmiddels hebben 500 bewoners zich laten testen. 
In overleg met GGD GHOR Nederland wordt bekeken hoe lang de testbus gebruikt kan worden op Urk. De inzet 

van de GGD is hierbij: zo lang als nodig is. Diverse media hebben aandacht besteedt aan de testbus: 
Omroep Flevoland 
De Stentor 

De Telegraaf 
 
Teststraat Dronten 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/204700/ruim-tachtig-urkers-lieten-zich-op-eerste-dag-testen-in-nieuwe-coronabus
https://www.destentor.nl/urk/op-urk-lijkt-het-kwartje-gevallen-na-coronapiek-moesten-er-eerst-doden-vallen~a4960902/
https://www.ggdflevoland.nl/PublishingImages/Professionals/publicaties/de_telegraaf_testbus_urk_25112020_rib.pdf
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De uitvoerende werkzaamheden rondom de realisatie van de teststraat in Dronten zijn aangevangen. Aan de 

Nijverheidsweg is een geschikte locatie gevonden waarin een test-facilteit kan worden gebouwd. In nauwe 
samenwerking met de gemeente wordt in een bestaand bedrijfspand een teststraat gereali seerd. Naar 
verwachting is deze in de week van 14 december operationeel. Tezijnertijd zal de publiciteit hierover worden 

opgestart. 
 
Stand van zaken besmettingen in Flevoland 
Er l i jkt zich voorzichtig een lichte kentering af te tekenen in onze regio. Maar de gemeenten Urk en ook 

Noordoostpolder zijn plaatsen met stijgende cijfers. Verreweg de meeste besmettingen hebben thuis plaats 
tussen familieleden en huisgenoten. Ook het bezoek van vrienden of familie scoort nog steeds hoog als 
mogelijke oorzaak van besmettingen. Vraag bezoek hun handen te wassen bij binnenkomst en houd altijd 

minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Op de derde plek van mogelijke besmettingen staat nog steeds het 
werk. Het blijft dan ook belangrijk zo veel mogelijk thuis te werken om besmettingen te voorkomen. 
 
Voor een actueel overzicht van de cijfers in Flevoland is er het regionale Dashboard:  

https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers -coronavirus 
 

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) ziet de volgende onderwerpen in de omgevingsanalyses; 
Ongeregeldheden in diverse plaatsen in Nederland, carbidschieten tijdens de jaarwisseling, invoering van de 

mondkapjesplicht per 1 december, drukte in de winkelstraten, het afsteken van vuurwerk ondanks 
vuurwerkverbod.  
 

-      Het RAC heeft de toolkit ‘winkelen en boodschappen doen in tijden van corona verspreid en de toolkit 

mondkapjes en fi lmpjes voor bi -culturele doelgroepen. Tevens is een nieuwsbericht gemaakt voor de 
invoering van de Twm en een woordvoeringslijn. Ook heeft overleg plaats gevonden met alle 
communicatieadviseurs uit de regio’s en is het nalevingskader besproken. 

-      De komende weken wordt aandacht besteed aan het monitoren van informatiebehoefte rond de 

invoering van de Twm, communicatie rondom de feestdagen en het delen van de landelijke campagne 
over vuurwerk. In de regio Gooi & Vechtstreek is speciale aandacht voor communicatie met jongeren 
tijdens de jaarwisseling.  

  

Bevolkingszorg 
Bij Bevolkingszorg l igt de nadruk op de handhaving i.v.m. het vuurwerkverbod en carbidschieten, naast 
handhaving van het alcoholverbod en de groepsgrootte. 

 

Brandweer 
De focus l igt bij de brandweer op de jaarwisseling die multidisciplinair wordt voorbereid. Daarnaast is de 
brandweer aangesloten bij de voorbereidingen die worden getroffen ter voorbereiding op de vaccinatie. 

 
 

https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus

