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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 9 juni 2021.  
   

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT) 
 
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 7 juni 2021, waarbij onder andere de 
voortgang van de maatregelen is besproken. 
 
Gelukkig zien we een positieve ontwikkeling in de afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Flevoland 
is inmiddels ingeschaald in risiconiveau ‘ernstig’.   
  
De leden van het RBT hebben gesproken over vaccinatie van arbeidsmigranten. Zij hebben ingestemd met het voorstel 
van de GGD Flevoland voor een aanvullende regionale aanpak, waarbij de GGD inzet op het groepsgewijs vaccineren van 
arbeidsmigranten, die door het ontbreken van registratie (en of taalbarrière) niet via de reguliere weg (RIVM) worden 
uitgenodigd en gevaccineerd. Tevens is er aandacht geweest voor de voortgang van de aanpak verhogen 
vaccinatiebereidheid en heeft het RBT kennisgenomen van het openingsplan en de voorwaarden voor evenementen. 
  
De volgende RBT-vergadering is woensdag 23 juni 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 zijn de volgende onderwerpen besproken in het ROT; 
 

 Verhogen vaccinatiebereidheid 

 Quarantaineplicht 

 Evenementen 

 Transitie van crisisorganisatie naar herstelfase/vervolgfase 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 
Vaccineren 
Het vaccineren in Flevoland is goed op stoom. We verwachten binnenkort de 200.000e prik te kunnen zetten. Maandag 7 
juni is op Urk een vaccinatielocatie geopend. Omroep Flevoland heeft daar een verslag van gemaakt. 
Met de opening van een vaccinatielocatie op Urk is nu in iedere Flevolandse gemeente een vaccinatielocatie gevestigd. 
We vaccineren nu op de maximale capaciteit met op alle locaties alle priklijnen operationeel. Dat betekent dat we 32.000 
vaccinaties per week zetten.  
Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de registratie in het zgn. Gele Boekje. Als GGD registreerden wij vanaf het 
begin van de vaccinatiecampagne, de coronavaccinatie in dit Gele Boekje, indien mensen dit bij zich hadden bij de 
afspraak. Landelijk echter was daar geen eenduidig beleid in. Het werd ook niet actief gecommuniceerd dat deze 
mogelijkheid bestond. Per GGD verschilde de werkwijze. Met de eenduidige landelijke werkwijze die nu is afgesproken 
ontvangt iedereen die dat wil een stempel en registratie in het Gele Boekje. Mensen die reeds een vaccinatie ontvangen 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/238212/350-mensen-laten-zich-op-eerste-prikdag-op-urk-vaccineren
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hebben en niet op de hoogte waren van deze mogelijkheid, worden alsnog in de gelegenheid gesteld hun 
vaccinatieregistratie in het Gele Boekje te krijgen. Meer informatie is te lezen op de website van de GGD.  
 
Ontwikkeling corona in Flevoland 
De actuele data rondom corona in onze regio staan op het GGD Dashboard. 
 
Onderzoek onder Flevolanders in coronatijd 
GGD-en en het RIVM doen onderzoek naar gedrag en welbevinden van Nederlanders in coronatijd. In onderstaande 
infographic worden de uitkomsten van onderzoek nr. 12 in Flevoland inzichtelijk gemaakt. In totaal hebben 1.831 
deelnemers uit Flevoland de vragenlijst ingevuld. 
 
 
 

 
 

 

https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/bijschrijving-in-gele-boekje
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/


3 

 

 

 
 

 
Bevolkingszorg 
 
De versoepelingen worden steeds verder uitgebreid. Ook komt de zomervakantie in beeld, voor alle inwoners maar ook 
voor medewerkers in de crisisorganisaties. Om in gevallen van nood paraat te blijven, wordt momenteel vervanging 
tijdens de vakantie in beeld gebracht zodat er per gemeente een aanspraakpunt blijft voor Bevolkingszorg. De aandacht 
blijft gericht op het naleven van de nog geldende maatregelen. Verder wordt per gemeente gewerkt aan het inzetten van 
lokale netwerken om de vaccinatiebereidheid te stimuleren.  
 

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. 
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Actueel omgevingsbeeld 
Veel inwoners vragen zich af waarom zij zich moeten laten vaccineren in andere steden en zich niet kunnen laten 
vaccineren bij een vaccinatielocatie in de buurt. Ook was de vaccinatiegraad en de regionale/lokale vaccinatiebereidheid 
in het nieuws, vooral in relatie tot de lage vaccinatiegraad op Urk. Er zijn reacties en vragen gesteld via social media over 
het registreren van vaccinaties in het gele boekje.  
  
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over: 

·         Kennisupdate vaccinatiebereidheid RIVM Corona Gedragsunit 
·         Steunpakket maatregelen banen en economie derde kwartaal 
·         Communicatiemiddelen stap 3  
·         Spelregels in sport stap 3   
·         Communicatiemiddelen recreatiemiddelen binnen en buiten 
·         Q&A’s stap 3  
·         Communicatiemiddelen toegangstesten  
·         Wijziging wet publieke gezondheid quarantaineplicht voor reizigers 
·         Communicatiemiddelen openingen per 5 juni  
·         EK-voetbal inhakers  
·         Risiconiveaus inschaling veiligheidsregio’s  

  
Gedragsverandering in het kader van het openingsplan is een blijvend aandachtspunt. Het contact met de GGD Flevoland 
wordt gecontinueerd en is momenteel gericht op het verhogen van de vaccinatiebereidheid in de regio.  
  


