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Richtlijnen

De maatregelen van 23 maart 2020

Kinderopvang en noodopvang

Weekendopvang
Voor het opvangen van kinderen van ouders in cruciale beroepen gedurende het weekend, zijn de opvanglocaties  
De Vlinder en De Kinderopvang opengesteld: 

De Vlinder, Kruidenlaan 30 Oosterhout 
De Kinderopvang, Van Duivenvoordestraat 5A Oosterhout

Nachtopvang
Voor het opvangen van kinderen van ouders in cruciale beroepen gedurende de nacht, is de opvanglocatie De Vlinder 
beschikbaar gesteld.

Contact
Voor kinderopvang kan contact opgenomen worden met de eigen school of  kinderopvang. Is er sprake van nood of  
lukt het niet om via de reguliere wegen contact te krijgen, dan kan men contact opnemen met het telefoonnummer 
van de noodopvang in Oosterhout: 06  422 200 45 

Let op! Bij het organiseren van de kinder- en noodopvang wordt aangesloten bij de adviezen van het RIVM. Dit 
betekent dat opvang niet beschikbaar is wanneer uw kind (milde) verkoudheidsklachten of koorts heeft.

Hoe zit het: wat mag wel en wat mag niet?

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet allerlei maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te 
krijgen. We merken dat er nog wat onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet mag in de openbare ruimte. We 
zetten die maatregelen hieronder daarom nog even voor u op een rij. 
LET OP: dit zijn de maatregelen van 23 maart 2020. Dinsdag 31 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen 
bekend gemaakt. Vanwege de deadline voor het aanleveren van deze coronapagina bij het Weekblad, hebben we de 
nieuwe maatregelen hier nog niet in mee kunnen nemen. U vindt de actuele informatie wel op www.rijksoverheid.nl

Afstand houden
Blijf  zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, 
of  om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dat niet met meer dan 3 personen. Houd altijd 
afstand van anderen (minimaal 1,5 meter, 2 armlengtes) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Houd 
1,5 meter afstand van anderen. Ook op straat, in de supermarkt en in het park. Er zijn uitzonderingen:
• Mensen uit hetzelfde gezin.
• Spelende kinderen onder de 12 jaar mogen onder toezicht van hun ouder(s) samen spelen, maar de ouders van  
 die kinderen moeten daarbij wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Handhaven
De burgemeester kan optreden als inwoners of  ondernemers zich niet aan de regels houden. Dat kan hij doen 
door sluiting van locaties, of  door een boete op te leggen. Collega ambtenaren hebben ook een toezichthoudende 
rol gekregen. Daardoor kunnen we meer BOA-koppels vormen en dus meer diensten draaien. De burgemeester 
verwacht dat de BOA’s met respect worden behandeld, zodat ze hun werk kunnen doen. Ze zijn er voor uw veiligheid 
en spreken inwoners aan op hun gedrag als zij de richtlijnen niet volgen. 

Groepsvorming
De burgemeester kan ook gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Bij groepen van 3 of  meer die geen 
1.5 meter afstand houden, wordt dan gehandhaafd. Ook hiervoor geldt de uitzondering mensen uit hetzelfde gezin 
en kinderen. Dit is vooralsnog niet aan de orde. De burgemeester gaat er van uit dat hij niet hoeft in te grijpen en 
dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen. Want Oosterhouters zijn er voor elkaar en zorgen voor elkaar. 

CoAct-teams
Het Corona Actieteam (CoAct-team) gaat op straat met inwoners en ondernemers in gesprek, informeert hen en 
denkt mee over hoe zij zich aan de richtlijnen kunnen houden. Dit doen we om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Het team bestaan uit BOA’s en collega-ambtenaren en heeft een toezichthoudende rol. Bij het niet 
naleven van de richtlijnen kunnen onze collega’s, de BOA’s, boetes uitdelen. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig 
is en dat mensen oog hebben voor elkaar. Samen krijgen we dit voor elkaar! 

De coronacrisis is zijn volle omvang in alle haarvaten van Oosterhout 
doorgedrongen. Het is heftig en we voelen het allemaal. Van de juffen 
op school tot de grootouders in hun (verzorgingste)huizen, van de 
ouders die thuiswerken tot de kinderen die online les krijgen. Ook in 
de winkels en buiten op straat zie ik de gevolgen van alle maatregelen. 
Ik ben er trots op dat Oosterhouters hun eigen verantwoordelijkheid 
oppakken, veel binnen blijven en 1,5 meter afstand houden. Ik snap 
dat het moeilijk is. Ook ik ben liever buiten dan binnen. Maar ik doe 
het toch en ik roep jullie van jong tot oud op om dat ook te doen!

Na zo’n twee weken begint er een regelmaat te komen, die in 
mijn ogen best dubbel is. Aan de ene kant valt Oosterhout stil, de 
stad vertraagt. Op andere plekken gaat juist alles in de hoogste 
versnelling. De stilte zien we vooral buiten: het verenigingsleven is 
stilgevallen, de straten en winkels zijn leeg, we zijn niet meer met 
z’n allen onderweg naar huis, werk, theater, vrienden of waar dan 
ook. Opa’s en oma’s krijgen geen kleinkinderen meer op bezoek en 
niemand gaat op vakantie.

Aan de andere kant is Oosterhout juist heel druk. Bijvoorbeeld 
achter de voordeur van veel gezinnen zijn kleine miniwereldjes 
ontstaan. Daar wordt gewerkt, gesport, geleerd, gehuild, geruzied, 
maar ook veel gelachen en gespeeld. Ouders en kinderen moeten 
hun flexibiliteit en creativiteit maximaal inzetten om alle taken (al 
dan niet met hun kinderen) af te krijgen. En waar de versnelling 
helemaal in de hoogste stand staat, is in de Oosterhoutse zorg. Onze 
huisartsen, verzorgingstehuizen en thuishulporganisaties werken 
zich een slag in de rondte om voor hun mensen te zorgen. En waar 
de zorg is weggevallen, bijvoorbeeld in de activiteitencentra, zie ik 
mooie initiatieven ontstaan om onze kwetsbare inwoners toch bij te 
kunnen staan. Ook daar is iedereen druk aan de slag met flexibele 
oplossingen en naar mate het langer duurt, is dit nóg meer nodig.  

Dat dubbele van stilvallen en de hoogste versnelling is misschien 
lastig. Maar als dit het ergste is dat we moeten doen om de 
coronacrisis onder controle te krijgen, weet ik dat het gaat lukken. 
Het brengt ook mooie dingen, omdat we voor elkaar zorgen. Ook voor 
die buurman met wie je nooit zoveel contact had. Of gewoon omdat 
we ineens weer tijd hebben en die op een andere mooie manier 
invullen. Want dit kunnen wij. Jij en ik. In Oosterhout doen we meer 
voor elkaar. Hou vol.

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout

Beste 
Oosterhouters, 
hou vol!

In de aanpak van het coronavirus zijn door het kabinet maatregelen genomen. Dit betekent onder andere dat scholen en kinderdagverblijven dicht zijn. Deze maatregel geldt ten minste tot 6 april 
2020. Voor ouders die werken in cruciale beroepen of  vitale processen wordt kinder- en noodopvang geregeld, zodat ouders kunnen blijven werken. Voor een lijst met cruciale beroepen kunt u 
terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl 

Ouders/verzorgers komen in aanmerking voor opvang van hun kinderen, wanneer beide ouders/verzorgers een cruciaal beroep hebben. Als in een gezin één ouder of  verzorger een cruciaal beroep 
uitoefent, worden zij gevraagd om zelf  de opvang van hun kinderen te regelen. Lukt het niet om de kinderopvang zelf  te regelen, dan komt u mogelijk toch in aanmerking voor kinderopvang als 
u kunt aantonen dat er geen mogelijkheden zijn om de kinderopvang zelf  te regelen.  

Kinderopvang
In de basis is de opvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of  vitale processen geregeld. Kinderen worden opgevangen op hun eigen school of  opvang. Deze opvang vindt 
plaats binnen de openingstijden van scholen en kinderopvangcentra. 

Noodopvang
Wanneer voor kinderen van ouders in cruciale beroepen opvang nodig is buiten reguliere openingstijden van scholen en kinderopvangcentra, spreken we van noodopvang. Ook wanneer ouders 
normaliter geen recht hebben op deze opvang, wordt gesproken van noodopvang. Bijvoorbeeld in de weekenden of  gedurende de nacht. Noodopvang kan door ouders worden aangevraagd.
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Initiatieven

Onze zusterstad Nantong Chongchuan in 
China stuurt in totaal 6000 mondkapjes 
naar Oosterhout

Voorschot BBZ-regeling voor zzp-ers 

Nieuws over de afvalinzameling

“In deze tijd van crisis leer je je vrienden kennen,” constateert burgemeester Mark Buijs dankbaar. “Terwijl ze 
in China beginnen op te krabbelen, aarzelen ze geen moment om te helpen waar kan. Onze zusterstad Nantong 
Chongchuan heeft aangegeven zo snel mogelijk 6000 mondmaskers op te sturen en heeft ook aangegeven andere 
medische materialen te kunnen versturen als we daarom vragen. Zo zie je maar weer soms komt hulp uit onverwachte 
hoek en dat is nu China. Ik heb samen met wethouder Robin van der Helm een uitgebreide dankmail gestuurd naar 
onze contactpersoon in Nantong Chongchuan. En ik heb aan de Veiligheidsregio gevraagd of  ik andere medische 
apparatuur voor hen moet bestellen. Weer een mooi lichtpuntje in deze coronacrisis. Ik kan het niet vaak genoeg 
herhalen; samen krijgen we meer voor elkaar!”

Het Rijk werkt nog steeds aan de nieuwe BBZ-regeling voor zzp-ers. Zelfstandig ondernemers zonder personeel die 
direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen via onze website 
www.oosterhout.nl een voorschot voor de kosten van levensonderhoud aanvragen: https://bit.ly/voorschotzzp

Er zit een team van 8 medewerkers klaar om uw aanvraag te verwerken. Maar het kan wel even duren voordat het 
voorschot is toegekend en uitgekeerd. Dit vanwege de grote hoeveelheid verwachte aanvragen. U ontvangt zo snel 
mogelijk bericht. 

Containers mogelijk iets later geleegd 
In principe moeten alle huisvuilcontainers en kratjes op de dag van lediging uiterlijk om 19.00 uur weer binnen 
gehaald zijn. Is uw bak dan nog niet leeg, dan komen we nog langs. Onze medewerkers doen hun uiterste best om 
alle huisvuilcontainers op tijd te legen, maar vanwege de drukte kan het zijn dat uw bak wat later op de dag geleegd 
wordt dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip.

Bezoek aan de milieustraat? Hou rekening met lange wachttijden
Het is de laatste weken erg druk bij de milieustraat. Om de 1.5 meter afstand te kunnen garanderen, laten we auto’s 
bij de slagboom gedoseerd toe. Zo voorkomen we dat er teveel bezoekers tegelijk de milieustraat op rijden. Dat 
betekent dat je rekening moet houden met langere wachttijden van ongeveer 1 uur. 

Voor jouw veiligheid, maar ook die van onze medewerkers, vragen we je om:
• De 1.5 meter afstand ook bij ons op de milieustraat aan te houden
• Alleen te komen als het écht nodig is. Spaar spullen op en kom alleen als je 
  veel hebt
• Alleen te komen, of  hooguit met één persoon extra voor sjouwwerk 
• Kinderen thuis te laten

Verruiming openingstijden milieustraat uitgesteld 
De ingangsdatum voor het verruimen van de openingstijden wordt uitgesteld. We 
willen dat mensen zoveel mogelijk binnen blijven en alleen naar buiten gaan als 
dat echt nodig is. De milieustraat extra openen past daar nu niet bij. Ook voor 
de medewerkers is dat nu niet gewenst: als we meer zieken krijgen, komt de 
bezetting in het geding.

                         Een hart onder de riem voor onze medewerkers van de afvalinzameling>>

Speciaal voor ondernemers brengt de gemeente de nieuwsbrief  Onderne-
mend Oosterhout uit. De komende tijd staat deze helemaal in het teken van 
het coronavirus en de hulpmaatregelen voor ondernemers
van zowel het Rijk als van de gemeente Oosterhout voor haar ondernemers.

Blijf  op de hoogte van alle hulpmaatregelen die er voor u als ondernemer 
zijn en nog komen en abonneer u op deze gratis nieuwsbrief! Stuur hier-
voor een e-mail naar ez@oosterhout.nl en vermeldt hierin uw naam en het 
e-mailadres waarop u de nieuwsbrief  wilt ontvangen. Spreekt u vaak andere 
Oosterhoutse ondernemers? Vertel hen dan ook over deze nieuwsbrief, zo 
helpen we elkaar!

Ondernemer? Abonneer u op gratis nieuwsbrief 
Ondernemend Oosterhout

Zorgaanbieders en maatschappelijke partners begrijpen als geen ander hoe 
kwetsbaar hun cliënten zijn in deze onzekere tijden. Onzekerheid en angst 
kunnen deze groep extra hard raken. De dienstverlening en ondersteuning 
loopt daarom zo veel mogelijk door. Bijvoorbeeld op afstand door te 
videobellen of  door samen buiten (met gepaste afstand) te wandelen. De 
organisaties bedenken hiervoor allerlei creatieve oplossingen en daardoor 
ontstaan mooie nieuwe initiatieven. De gemeente is blij om te zien dat de 
organisaties hun best doen om ook deze groep mensen zoveel mogelijk te 
kunnen blijven ondersteunen.

Zorgaanbieders en maatschappelijke 
partners zorgen nog steeds voor u!

Thuiswerken en kinderen thuis aan het leren. We blijven met z’n allen binnen (uitgezonderd zorg en mensen die 
niet thuis kunnen werken). Alleen voor een noodzakelijke boodschap of  heel even een frisse neus gaan we naar 
buiten. Maar we blijven dan wel op 1,5 meter van anderen vandaan. Dit is nu een heel andere situatie dan dat we 
gewend zijn. Hoe houd jij het gezellig thuis? Stuur ons je leukste thuisblijffoto en wie weet zie je volgende week 
jouw foto in dit weekblad of  op onze social media! Meedoen? Stuur je foto naar communicatie@oosterhout.nl

Ik blijf binnnen; jij ook?

Overig

Mantelzorg vraagt veel van mensen en we snappen dat het tijdens de 
coronacrisis nog meer van u kan vragen. Ook in deze periode kan Surplus u 
ondersteunen met informatie, advies en ondersteuning. 
Kijk hiervoor op www.surplus.nl, bel met 0162 74 86 00 
of  mail naar mantelzorg.oosterhout@surplus.nl 

Mantelzorgondersteuning in 
coronatijden 


