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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 23 april 2021.  
   

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT) 
 
In het RBT Flevoland van woensdag 21 april is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 19 april 2021, waarbij 
is gesproken over de maatregelen die in de persconferentie van dinsdag 20 april zijn aangekondigd. Het gaat hierbij 
onder andere over het afschaffen van de avondklok, het onder voorwaarden openen van terrassen en het thuisbezoek 
gaat van maximaal 1 naar 2 personen. 
  
Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en tevens voorzitter 
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noordwest, heeft de leden van het RBT een toelichting gegeven over de 
stand van zaken in de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. 
  
De volgende RBT-vergadering is woensdag 12 mei 2021, tenzij eerder noodzakelijk. 
 

(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 heeft er geen ROT plaatsgevonden.  

 

GGD/GHOR Flevoland 
 
Uitzending “Alles over corona in Flevoland” een succes! 
“Wat is de stand van zaken rondom het vaccineren? Hoe staat Flevoland ervoor met de corona-aanpak en wat zijn de 
laatste feiten en cijfers?” Dinsdag 13 april deelden Marjan Vluggen (plv. Directeur Publieke Gezondheid Flevoland), John 
van der Zwan, (plv. voorzitter Veiligheidsdirectie Flevoland), Charlie van der Weijden, (arts Maatschappij en Gezondheid) 
en Aldrik Dijkstra, (manager Covid-19), de laatste stand van zaken via een Webinar en was er gelegenheid om vragen te 
stellen. Daarnaast deelden Burgemeesters Cees van den Bos van de gemeente Urk, Jan Westmaas, van de gemeente 
Noordoostpolder en wethouder Irene Korting van de gemeente Dronten hun ervaring en toonden hun waardering over 
de inzet van de GGD Flevoland en de Veiligheidsregio Flevoland. Sven van der Burg praatte het geheel aan elkaar als 
presentator. Maandag 19 april werd de uitzending herhaald. De herhaling werd opgedragen aan Cees Verdam, de 
directeur Dienst Publieke Gezondheid GGD Flevoland, die op 14 april jl. overleed. Ruim 60 mensen keken naar de online 
sessie. 
 
Aankondiging vaccinatiestraten in Dronten en Zeewolde. 
Met ingang van 3 mei a.s. opent GGD Flevoland een vaccinatielocatie in Dronten. In overleg met de gemeente is gekozen 
voor Sporthal 't Dok. Eerder gebruikte GGD Flevoland deze locatie als locatie voor de pilot grootschalig testen.  
Wethouder Irene Korting is blij dat er nu ook gevaccineerd wordt in Dronten. "Het is fijn dat er nu ook een 
vaccinatielocatie in Dronten is. Inwoners van de gemeente kunnen zo voor een vaccinatie nu ook terecht in hun eigen 
woonplaats." Korting benadrukt: "Net als de andere vaccinatielocaties in Flevoland heeft ook de vaccinatielocatie in 
Dronten een bovenregionale functie. Niet alleen inwoners van Dronten kunnen hier gevaccineerd worden, maar ook 
inwoners uit andere gemeenten." 
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Kort daarna, op 6 mei, opent de GGD een vaccinatielocatie in Zeewolde. In overleg met de gemeente is sporthal De Horst 
uitgekozen als locatie in Zeewolde waar inwoners van Flevoland gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19.  
De Horst kan ruimte bieden aan 4 tot maximaal 6 zogenaamde priklijnen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het 
vaccin, besluit GGD Flevoland wekelijks hoeveel lijnen in gebruik worden genomen. GGD Flevoland gaat in eerste 
instantie om de twee weken gedurende een week vaccineren in Zeewolde. In de week dat er niet gevaccineerd wordt in 
De Horst, vaccineert de GGD in Dronten. Er wordt wekelijks op donderdag gewisseld tussen de locaties. Er is gekozen 
voor deze dag vanwege de aanleveringsmomenten van de vaccins. 
 
Testlocatie Zeewolde geopend  
Met ingang van 16 april is er ook een corona-testlocatie in Zeewolde in de voormalige brandweerkazerne aan het 
Raadhuisplein geopend. GGD Flevoland gaat drie dagen in de week met één zogenaamde testlijn in Zeewolde testen. 
 
Actuele cijfers rondom corona in Flevoland 
Op ons regionale dashboard treft u de laatste cijfers aan: https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona-
uitgebreid/  
 

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.  
  
Actueel beeld 
Het nieuws ging hoofdzakelijk over testevenementen in de regio en mogelijke besmettingen tijdens testfestivals in 
Biddinghuizen. Ook kreeg de groepsimmuniteit op Urk veel aandacht. Er waren vele reacties op de persconferentie van 
20 april, Testen voor Toegang en de rechtszaak rondom het in brand steken van de teststraat op Urk. 
  
Het RAC heeft informatie gedeeld over: 
•             Nieuwsbericht persconferentie  
•             Communicatiemiddelen negatief reisadvies  
•             Toolkit avondklok (update) 
•             Toolkit basisregels  
•             Openingsplan  
•             Communicatiemiddelen winkelen en boodschappen vanaf 28 april 
•             Feestdagen en corona 
•             Thuisquarantaine 
•             Ramadan & Koningsdag 
•             Sneltesten 
  
Gedragsverandering in het kader van het openingsplan van het Rijk is een blijvend aandachtspunt. Ook blijft het RAC 
duidelijkheid geven over de geldende maatregelen en eventuele aanpassingen hiervan. Het contact met de GGD’s wordt 
gecontinueerd. Ook blijft overleg plaatsvinden met de gemeenten over maatschappelijke issues en met de GGD’s over 
vaccineren en testen. 

 

Bevolkingszorg 
 
Na Koningsdag zijn de aangekondigde versoepelingen ingegaan, waaronder het openen van terrassen tussen 12.00 en 
18.00 uur en het afschaffen van de avondklok. Op grond van deze nieuwe situatie zijn de landelijke afspraken over de 
handhaving van de Coronamaatregelen herijkt. Deze zijn door veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, OM en het 
ministerie van JenV gezamenlijk opgesteld.  

Vele sectoren hebben afspraken gemaakt en protocollen opgesteld die aangeven op welke manier de 
coronamaatregelen worden geïmplementeerd, zodat ondernemers weten hoe zij de omgeving in moeten richten om 
naleving door de bezoekers te faciliteren. Daarnaast zijn met het oog op de openstelling van terrassen en de verruiming 
van de openstelling van de niet-essentiële detailhandel tussen deze sectoren en het Rijk nadere afspraken gemaakt.  
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