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Twee coronabesmettingen in Stichtse Vecht 
 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

Omdat ik het belangrijk vind u persoonlijk te informeren over de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) in 

onze regio, stuur ik u deze raadsinformatiebrief met de stand van zaken. De burgemeesters en wethouders 

Volksgezondheid worden vanuit GGD regio Utrecht (GGDrU) geïnformeerd over de actualiteit rond de bestrijding 

van het coronavirus binnen onze regio Utrecht. 

 

Ik ben gisteravond geïnformeerd over twee inwoners die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dit zijn 

bevestigde besmettingen in gemeente Stichtse Vecht. Het gaat om: 

 

- een man uit een gezin met kinderen 

- een vrouwelijke student 

 

Zij zijn na hun vakantie op voorschrift van GGDrU beiden in thuisisolatie geplaatst, inclusief de gezinsleden van de 

man. Het contactonderzoek dat GGDrU in dit soort situaties doet, vindt momenteel plaats. De GGDrU brengt 

nauwkeurig in kaart met wie beide inwoners contact hebben gehad om de kans op verspreiding van de ziekte zo 

klein mogelijk te houden.  

 

Ik snap dat dit bericht voor de betrokken inwoners en hun omgeving ingrijpend kan zijn. Het verzoek is dan ook om 

hun privacy te respecteren. Als burgemeester van Stichtse Vecht leef ik vanzelfsprekend mee met de betrokken 

inwoners en hoop ik dat zij zo spoedig mogelijk zullen herstellen. 

 

Ik kan me voorstellen dat inwoners vragen hebben of zich zorgen maken. De gemeente, RIVM, de Veiligheidsregio 

Utrecht en GGDrU werken nauw samen om de besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te 

beperken. Wij houden vinger aan de pols en bekijken van moment tot moment wat nodig is. Er zijn nu volgens 

advies van de GGDrU geen extra maatregelen nodig. 

 

De gemeente Stichtse Vecht volgt de adviezen en instructies van het RIVM en GGDrU, die steeds hetzelfde 

protocol toepassen als nieuwe bevestigde besmettingen geconstateerd worden: isolatie, contactonderzoek en 

doorlopende monitoring van de patiënten. Met deze maatregelen verkleinen we de kans dat het virus zich verder 

kan verspreiden in Stichtse Vecht en de regio. 
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Vanuit mijn rol als burgemeester heb ik afstemming met de verschillende instanties en uiteraard ook met 

wethouder Hetty Veneklaas als portefeuillehouder Volksgezondheid. Het was te voorzien dat een dergelijke situatie 

zich ook zou gaan voordoen in onze gemeente. De Veiligheidsregio Utrecht is samen met GGDrU goed toegerust 

om deze situatie aan te pakken. 

 

We staan vanuit gemeente Stichtse Vecht in nauw contact met GGDrU, om de laatste ontwikkelingen te blijven 

volgen. We wensen beide inwoners in deze situatie van harte beterschap en hopen dat zij in rust kunnen 

herstellen.  

 

Ik ga ervan uit u hiermee in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Ap Reinders 

burgemeester gemeente Stichtse Vecht 

 

 


