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Richtlijnen

Gemeente geeft ruim miljoen aan voorschotten uit 
voor ondernemers
De gemeente Oosterhout heeft tot nu toe een bedrag van € 1.012.306,- miljoen uitbetaald aan ondernemers die door 
de coronacrisis in acute geldnood zijn terechtgekomen. In totaal zijn er nu 744 aanvragen gedaan door Oosterhoutse 
ondernemers bij de gemeente. Hiervan heeft de gemeente er inmiddels 588 afgehandeld, waarbij in 517 gevallen ook 
een voorschot of  lening is toegekend. Bij toekenning wordt de eerste betaling zo snel mogelijk gedaan.

Op 22 april 2020 is de Tozo officieel in werking getreden, de regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. 
Vooruitlopend op de definitieve regeling is de gemeente Oosterhout al op 25 maart gestart met een voorschotregeling. 
Op grond hiervan kan een voorschot op de periodieke uitkering worden aangevraagd. Kijkt u voor meer informatie op 
https://oosterhout.nl/ondernemers/coronanieuws-ondernemers/

Scouting Erasmus Oosterhout was bij het Jeugdjournaal te zien. Viggo gaf een interview. 
Hij is blij dat hij nu weer naar de scouting mag om met zijn groepsgenoten te spelen.

De Veiligheidsregio Midden-West Brabant (VR MWB) heeft op 29 april een 
versoepeling van de regels voor het recreatief  nachtverblijf  vastgesteld en 
een nieuwe noodverordening opgesteld. Dat betekent dat op een camping 
of  vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een 
vriendengroep een huisje of  caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk 
sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op 
samenkomsten blijft gelden.

Voorwaarden recreatief nachtverblijf 
• Inwoners met een vaste jaar- of  seizoenplaats op een camping, of  een  
 vaste ligplaats in een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of  boot  
 overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben.
• Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of  caravan huren op een  
 camping of  vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie  
 een eigen sanitaire voorziening heeft.
• Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als  
 hierop een aparte sanitaire voorziening staat.
• Campers met eigen sanitair mogen op een camping of  vakantiepark  
 staan. Bij het legen van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand  
 houden van andere vakantiegangers.
• Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.
• Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het  
 mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten.  
 Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen  
 en te laten bezorgen of  kunnen noodzakelijke boodschappen worden  
 gedaan bij de supermarkt in de omgeving. 

Versoepeling regels recreatief nachtverblijf

Trainingen en activiteiten weer opgestart

Sinds deze week is het voor kinderen weer mogelijk om te trainen op meer dan 20 buitensport- en 
scoutingaccommodaties in Oosterhout. De gemeente Oosterhout heeft op basis van de richtlijnen van het RIVM 
en de adviezen van het NOC*NSF een protocol opgesteld met de regels waaraan de accommodaties moeten 
voldoen. Het is aan de sportverenigingen zelf óf en hoe ze dit invullen. De meeste buitensportverenigingen zijn al 
begonnen met de eerste trainingen. “Ik ben blij dat onze jeugd weer mag sporten en bewegen en elkaar weer kan 
ontmoeten. Het is gezond om lekker samen buiten te zijn en ook fijn voor de ouders dat de kinderen hun energie 
kwijt kunnen,” aldus Arnoud Kastelijns, wethouder Sport.

Samen met de buitensportverenigingen is hard gewerkt om de RIVM richtlijnen uit te rollen op de sportaccommodaties 
en ook de scoutingbuitenlocaties. Zo moet er een Corona Coördinator zijn per locatie, moeten de regels bij bestuur, 
ouders, trainers en sporters duidelijk zijn, maar moet ook de route naar de ingang indien nodig aangepast worden. 
Ouders mogen namelijk niet op de sportlocaties komen, maar moeten hun kind veilig kunnen afzetten bij de 
ingang. In overleg met de verenigingen, verkeersdeskundigen, de medewerkers van de werf  en het CoAct team wordt 
gekeken hoe dit het veiligste kan. 

Basisregels
De basisregels voor alle buitensportaccommodaties zijn:
• Alleen begeleide sportactiviteiten zijn toegestaan.
• Kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding buiten samen sporten op de sportaccommodatie.
• Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten mits zij onderling 1,5 meter  
 afstand houden.
• Geen wedstrijden, toernooien of  competities.
• Kleedkamers, kantine en ander ruimtes zijn gesloten.
• Ouders hebben geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de trainingen.
• Algemene hygiëneregels van het RIVM naleven.

Verder zijn er aanvullende tips en adviezen van het NOC*NSF die de verenigingen zelf  communiceren met hun leden, 
zoals het meenemen van een eigen bidon, vooraf  nog naar het toilet, thuis douchen en omkleden. 

Scouting
De basisregels voor de buitensportaccommodaties gelden ook voor de scoutingbuitenlocaties in Oosterhout. 
Scoutingactiviteiten mogen dus weer opgestart worden, zodat ook deze kinderen weer samen kunnen komen en 
actief  bezig kunnen zijn.

Binnensport
Binnensportverenigingen kunnen helaas nog niet in hun binnensportlocatie sporten, maar indien gewenst kunnen zij 
bijvoorbeeld tijdelijk buiten aan de slag. Denk aan conditietrainingen of  andere sportieve en creatieve oplossingen. 
De buitensportlocaties inclusief  Recreatieoord de Warande maken hiervoor ruimte. Het Sportbedrijf  Oosterhout 
helpt en denkt mee over locaties waar de binnensportverenigingen aan de slag kunnen, want het naleven van de 
RIVM-richtlijnen gaat het beste op de bestaande sportaccommodaties. “We proberen iedereen die dat wil een plek 
te geven. Zo gaat de gymvereniging op het terrein van VV SCO aan de slag. Mooi om te zien hoe we het in Oosterhout 
samen doen,” geeft Arnoud Kastelijns aan, “elkaar de ruimte geven zodat veel kinderen toch kunnen sporten, 
bewegen en samenkomen.” Binnensportverenigingen kunnen contact opnemen met het Sportbedrijf  Oosterhout via 
reserveringensport@oosterhout.nl. 

MOOVE
De sportcoaches van MOOVE worden de komende tijd deels ingezet in het basisonderwijs ter ondersteuning van de 
leraren bij het bewegingsonderwijs. Daarnaast buigen zij zich nog over extra sportmogelijkheden voor kinderen in 
kwetsbare posities, die de mogelijkheid nu niet hebben om te kunnen sporten en bewegen. Daarnaast is het voor 
alle kinderen tot en met twaalf  jaar natuurlijk mogelijk om ongeorganiseerd te spelen en sporten in de speeltuintjes 
in de buurt.

Sporten en scouting voor kinderen op buitensportaccommodaties weer mogelijk

Beste Oosterhouters, 
ruimte om 
te (her)denken…

Afgelopen maandag stond ik in een leeg 
Slotpark mijn speech voor Dodenher-
denking op te nemen, zodat de ORTS 
deze ’s avonds kon uitzenden. Het was geen twee minuten stil in het 
park, maar de hele tijd. Alles is anders, leger en stiller. Alhoewel de 
vogels het hoogste lied zongen. Zij krijgen de ruimte om hun plek in 
de natuur maximaal in te nemen. En gelukkig krijgt sinds deze week 
ook de jeugd weer meer vrijheid en mogen ze meer ruimte innemen. 

Net als na de Tweede Wereldoorlog, loopt de jeugd voorop. Wat een 
prachtfoto in de krant van die blije koppies op het voetbalveld. Wat heb 
ik ze gemist, die rondrennende en ravottende kinderen. En wat ben ik 
trots op al die sportclubs, leiders en trainers die zich inzetten om de 
kinderen weer op een veilige manier te laten sporten, bewegen en ont-
moeten. Onze scoutinggroep was zelfs op het Jeugdjournaal. Volgende 
week mogen de kinderen ook weer naar school. De schoolbesturen en 
de leerkrachten doen hun stinkende best om dit te organiseren. Zodat 
zij op een veilige manier onderwijs kunnen bieden aan de jeugd. Ik 
vraag dan ook aan de ouders om hen de ruimte te geven om dit goed 
tot stand te kunnen brengen.

Er lopen nog meer parallellen met de Tweede Wereldoorlog, waarbij 
ik besef dat deze crisis in geen verhouding staat. Maar waar we van de 
geschiedenis kunnen leren, moeten we dat doen. Bij een gezamenlijke 
vijand ontstaat er verbondenheid en die voel ik nu ook. Samen trekken 
we op tegen het coronavirus (de onzichtbare vijand) en ik hoop dat we 
dat kunnen blijven doen. Vooral nu er meer ruimte ontstaat, bestaat de 
kans dat de verschillende belangen elkaar bevechten om die ruimte. 
Maar alsjeblieft, doe dat niet. Laten we elkaar blijven vasthouden, om 
er uiteindelijk samen beter uit te komen. 

Ik denk graag met u mee hoe we dat het beste kunnen doen. Waar 
eerst (tot vorige week) mijn agenda werd beheerst door de invulling 
van de maatregelen en de bestrijding van het coronavirus, merk ik 
dat er nu wat ruimte komt. Als gemeentebestuur hebben we daarom 
besloten om met een werkgroep aan de slag te gaan om samen met 
u hierover in gesprek te gaan. Want in Oosterhout doen we het graag 
sámen met de inwoners en ondernemers.

Daarnaast is het deze week ook tijd om te hérdenken. Dat hebben 
we 4 mei gedaan. Overdag in een leeg park en ’s avonds voor de tv. 
We hebben stilgestaan bij de slachtoffers en soldaten van de Tweede 
Wereldoorlog. In Nederland hebben we de vrijheid om ook onze eigen 
invulling te mogen geven aan de ruimte die we krijgen. Daarom wil ik 
juist nu ook mijn speciale aandacht geven aan “de soldaten van deze 
tijd”; de zorgmedewerkers in de frontlinie. Ook voor jullie sta ik even 
stil én ben ik even stil. 

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs | Burgemeester van Oosterhout

Uitbreiding markt 
met non-food kramen
De verkoop van non-food op dag- en weekmarkten in Brabant is 
weer toegestaan vanaf  vrijdag 1 mei. Tot nu toe mochten vanwege 
coronamaatregelen alleen food-producten worden verkocht op 
de markt. Dat wordt nu dus uitgebreid. Wel blijven de algemene 
maatregelen gelden, zoals het houden van voldoende afstand en 
het in acht nemen van hygiënemaatregelen. Ook samenkomsten 
blijven verboden. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vinden het 
verbod op non-foodkramen niet meer rechtvaardig in deze fase van 
de coronacrisis. De afgelopen weken zijn markten in de provincie ‘ordentelijk verlopen’, aldus de veiligheidsregio’s.
Het is aan de gemeenten afzonderlijk hoe ze omgaan met de uitvoering van dit besluit. In Oosterhout worden de 
kramen zo opgesteld dat de 1,5 meter regel gewaarborgd is. Ook is non-food en food gescheiden. Non-food staat 
achter de kerk op het Basiliekplein, food op de markt.



School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Levi.

Van Levi (Oelbert, 2 E) kregen we deze foto. Samen met mijn broertjes 

Tycho en Kyan mogen we van onze ouders een half uur per dag buiten 

voetballen. Dat is niet veel, maar ik vind het belangrijk om me eraan te 

houden. Er werd even gedacht dat mijn oom corona had. Het was gelukkig 

niet zo, maar we schrokken ons rot! 

Ik mis mijn vrienden wel. Samen gamen is toch anders dan elkaar live 

spreken en zien. Het voordeel van online contact is dat niemand mijn 

lange haar ziet. Mijn moeder houdt het millimeteren met de tondeuse nog 

tegen, maar het zal niet al te lang meer duren….. 

Als de maatregelen worden versoepeld, dan heb ik het meeste zin om 

weer te gaan dansen bij de Dansfabriek. Ik dans als sinds ik vier jaar oud 

ben. Het is echt mijn passie. Momenteel niet meer in de wedstrijdgroep, 

maar wel fanatiek free style en hip/hop streetdance. 

Voorlopig dus nog muziek aan op mijn kamer en daar dansen. Mijn 

energie raak ik wel kwijt, maar samen is toch gewoon leuker.

#blijfthuis

levi

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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Initiatieven

Wethouder Willemsen krijgt mondkapjesTips als u zich somber voelt door 
het coronavirus
Het is begrijpelijk als u zich somber, gespannen of  misschien zelfs angstig 
voelt door het coronavirus. Dat kan als u alleen bent, maar ook als u samen 
met andere mensen woont. Het helpt om af  en toe een pauze te nemen. 
Van uw werk, van de drukte thuis of  van het tv-kijken. Een gezonde leefstijl 
helpt om mentaal fit te blijven. Eet gezond en zorg voor voldoende slaap en 
beweging. Structuur in uw dag helpt ook. Bijvoorbeeld elke dag op dezelfde 
tijd opstaan. En maak een planning voor uw (thuiswerk)dag en neem geregeld 
een korte pauze. Ga af  op de feiten. Zoek betrouwbare informatiebronnen, 
zoals de websites van de Rijksoverheid, de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) of  het RIVM. Praten met mensen die u vertrouwt kan helpen. Houd 
contact met vrienden, familie en collega’s via e-mail en telefoon. Daarnaast 
kunt u ook één van de hulplijnen bellen om te praten over uw angstige 
gevoelens. Kijkt u hiervoor op www.rijksoverheid.nl 

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. We willen graag 
weten hoe het met u als inwoner gaat en wat u vindt van de huidige adviezen, 
maatregelen en de communicatie hierover.

Geef  uw mening door de enquête in te vullen op: 
https://survey.enalyzer.com/?pid=s85r6kb8

Wethouder Marcel Willemsen mocht afgelopen week tienduizend mondkapjes uit Vietnam in ontvangst nemen. 
Hij heeft inmiddels gezorgd voor verspreiding van deze mondkapjes onder Oosterhoutse zorginstellingen. Die 
waren blij verrast met deze gift. 

De mondkapjes werden geschonken door oud-Oosterhouter Jan Peeters, die al jaren in Vietnam woont. Jan Peeters 
is een jeugdvriend van Marcel Willemsen. Zijn ouders, Louis en Laura Peeters, wonen nog in Oosterhout. Het is 
dankzij deze persoonlijke contacten dat Oosterhoutse zorgverleners nu veiliger hun werk kunnen doen.

Nadat de dozen vol mondkapjes waren bezorgd op het adres van Louis en Laura haalde wethouder Willemsen ze 
persoonlijk op. “We bezorgen ze met spoed bij De Doelen, Buurstede, Oosterheem, Slotjesveste en de thuiszorg,” 
beloofde hij. Jan Peeters liet via een videochat weten blij te zijn dat zijn zending was aangekomen. “Ik heb in 
Oosterhout een prachtige jeugd gehad. Het doet me goed dat ik op deze manier iets terug kan doen.”

Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

 
Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:Vanaf 29 april

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

T/m 19 mei:

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.

Richtlijnen

Geef je mening over de 
maatregelen en adviezen 
over het coronavirus


