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Richtlijnen

Beste 
Oosterhouters, 
geven is leuker 
dan krijgen

Wekelijks leest u hier wat mij en Oosterhout bezighoudt. U geeft mij 
complimenten over de brieven die ik aan u schrijf. U neemt de tijd 
en moeite om op Facebook een duimpje of hartje te klikken of een 
aardig woordje achter te laten. Op straat houdt u me aan om te laten 
weten dat u de brieven ervaart als een hart onder de riem, of gewoon 
als fijn bericht om te lezen in roerige tijden. Net als ieder mens 
vind ik het leuk om complimenten te krijgen, maar ik vind het vooral 
goed van u dat u de tijd neemt om aardige dingen te zeggen tegen 
anderen. Want als u dat voor mij doet, doet u dat vast en zeker ook 
voor anderen.

Ik vind het zelf altijd makkelijker om complimenten te geven dan te 
krijgen. In deze periode is dat voor mij nog makkelijker geworden, 
want u doet het met zijn allen écht goed. Normaal gesproken staat de 
lente bol van de bijzondere dagen met mooie ontmoetingen. Helaas 
gaan die niet door in de vorm waarin we dat gewend zijn. In plaats 
van de grenzen op te zoeken of te mopperen, maakt u er gewoon het 
beste van. 
Vanuit Den Hout kreeg ik op Hemelvaartsdag appjes van inwoners 
die met het gezin een rondje gingen rennen in plaats van het normale 
Dauwrennen. En een berichtje van een bbq in de tuin in plaats 
samen bier drinken op de jaarmarkt. Ook onze inwoners die het 
Suikerfeest vieren, hebben alternatieven gevonden. Na deze periode 
van vasten en bezinning hoort normaal een groots feest waar veel 
mensen samenkomen. Als alternatief hebben velen de zoetigheid 
rondgebracht naar elkaar. Delen op afstand.

Als ik dan toch bezig ben met het uitdelen van complimenten; ik vind 
het fijn om te zien dat onze BOA’s en CoAct-teams het goed doen. Ze 
gaan met iedereen in gesprek. En u, Oosterhouters, gaat het gesprek 
aan, stelt vragen, accepteert advies en aanwijzingen, geeft tips. Onze 
medewerkers worden gevraagd om als specialisten mee te denken 
over het doorvoeren van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld door de 
horeca om mee te denken over de proefopstelling van de terrassen 
op de Markt. Een compliment voor alle partijen, want in Oosterhout 
zijn we écht met elkaar in gesprek. En dat blijven we doen. Want 
deze stap in de versoepeling van de coronamaatregelen vraagt van 
iedereen vertrouwen en ruimte. Het zal niet in één keer goed staan 
of gaan. Vertrouwen groeit alleen als we op een positieve manier tips 
en adviezen met elkaar blijven delen. Zo krijgen we meer voor elkaar. 

Over tips gesproken; vorige week gaven enkele inwoners aan, dat ze 
graag iets zouden lezen over kwetsbare kinderen en (verstandelijk) 
gehandicapten. U mist de aandacht voor deze inwoners die in deze tijd 
extra tegen beperkingen oplopen. Dank u wel voor deze aanwijzing. 
Ik ga ermee aan de slag. Heeft u een verhaal of ervaringen die u met 
mij wil delen? Belt u mij vooral op. Ik luister graag naar uw verhaal. 
U kunt rekenen op mijn warme belangstelling. 

Blijft u vooral complimenten uitdelen aan elkaar. Gebruik bijvoorbeeld 
de ansichtkaarten uit onze campagne MOOI, FIJN en TOP. Daar fleurt 
een mens van op. 

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout

Loket lening bedrijfskapitaal Tozo 
voor grensondernemers nu geopend
Een zelfstandig ondernemer die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of  Zwitserland woont, een bedrijf  
in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan vanaf  vandaag via de gemeente Maastricht 
een lening bedrijfskapitaal aanvragen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 
Grensondernemers die de lening bedrijfskapitaal aanvragen moeten ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

De gemeente Maastricht handelt de aanvragen van grensondernemers voor de lening bedrijfskapitaal Tozo af  voor 
heel Nederland.
Aanvragen kan via www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/lening-bedrijfskapitaal-voor-grensondernemers-tozo. 

Vragen?
Ook is er vanuit de gemeente Maastricht een speciaal e-mailadres en telefoonnummer geopend waar grens-
ondernemers en gemeenten met vragen terecht kunnen: bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl of  bel 
naar + 31 (0)43 350 60 30.

Eigen woongemeente
Voor andere inkomensregelingen is voor grensondernemers de eigen woongemeente (in Nederland) of  het eigen 
woonland (niet in Nederland) nog steeds het aanspreekpunt.

Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

 1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij.

Discotheken



Check:
Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:

Koorts vanaf
38 graden

BenauwdheidsklachtenHoesten Neusverkoudheid

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)

Ben je in quarantaine omdat je
direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak

D
ez

e c
he

ck
 is

 g
eb

as
ee

rd
 o

p 
he

t d
oc

um
en

t ‘
Ve

ili
g 

w
er

ke
n 

bi
j c

on
ta

ct
be

ro
ep

en
’. Z

ie
 ri

vm
.n

l/c
ov

id
19

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Richtlijnen

Elke ondernemer is verplicht om een aantal vragen te stellen over de 
gezondheid van de klanten. Dat geldt voor contactberoepen, maar ook voor 
horecaondernemers. Beantwoordt u een van de vragen met ‘ja’, maak dan 
geen afspraak of  annuleer uw bestaande afspraak. Op die manier houden 
we het coronavirus onder controle.

Gezondheidscheck voordat u 
naar uw afspraak gaat

Samen werken aan de opening van 
de Horeca

GGD klaar voor uitgebreid testen 
en bron- en contactonderzoek

Horecaondernemers, brandweer, BOA’s, binnenstadmanager, verkeersdeskundigen en nog veel meer partijen zijn 
druk bezig met de opening van horecagelegenheden en terrassen. Een puzzel van jewelste, waarbij gastvrijheid én 
veiligheid de uitgangspunten zijn. Iedereen doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de bezoekers van het 
centrum, maar ook horecagelegenheden elders in Oosterhout, gastvrij en veilig ontvangen kunnen worden.

Waar letten we op? 
Een greep uit alle zaken waar we met elkaar over nadenken en over in gesprek zijn; de toiletten, de fietsenkelder, 
de aanlooproutes, de calamiteitenroutes voor de hulpdiensten, wel of  niet fietsen op de Markt, wel of  niet je fiets 
meenemen in de winkelstraten, de afstand tussen de tafels, wel of  geen schotten, de richtlijnen van het RIVM, het 
protocol van Horeca Nederland, de veiligheid van het personeel en de gasten, crowd management op hele drukke 
momenten, aanbrengen van communicatiemiddelen in de straten. Afijn, te veel om op te noemen. 

Proefopstelling
De puzzel is nog niet helemaal gelegd. Dus de precieze uitkomst kunnen we in dit weekblad nog niet vertellen. We 
gaan donderdag 28 mei nog een proefopstelling op de Markt wegzetten, waarbij diverse partijen meekijken naar de 
beste opstelling. Daarna presenteren we de puzzel via de website en de sociale kanalen van de gemeente. De puzzel 
is niet in beton gegoten. De praktijk zal uitwijzen of  er nog geschoven moet worden en ook de regels kunnen weer 
veranderen. We gaan er flexibel mee om, waarbij in Oosterhout gastvrijheid en veiligheid voorop staan.  

Houd het veilig
Ook de Oosterhoutse horeca communiceert over hun werkwijze. U kunt met uw favoriete café of  restaurant contact 
opnemen en vragen hoe zij het geregeld hebben. Een vaste richtlijn die sowieso geldt; bent u verkouden of  heeft u 
koorts? Dan blijft u thuis. Zo blijft het voor de andere gasten én het personeel veilig! 

Langzaamaan worden de overheidsmaatregelen die noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus af  
te remmen, versoepeld. Om het virus nu en de komende tijd onder controle te krijgen en te houden is uitgebreid 
testen en - bij besmetting - een bron- en contactonderzoek van groot belang. De GGD heeft een cruciale rol in het 
opsporen van de persoon die de besmetting heeft veroorzaakt. Maar ook in het in beeld brengen van de mensen die 
hij of  zij mogelijk besmet heeft. 

Testen vanaf juni
In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Is iemand besmet, dan 
volgt bron- en contactonderzoek. Daarvoor staan de GGD’en in juni met maximaal 3200 professionals klaar. 800 
professionals via de GGD’en zelf  in de regio. En zodra nodig – tot 2400 professionals extra aan ondersteuning op 
landelijk niveau via de callcenters van waaruit de bron- en contactonderzoeken worden uitgevoerd. De GGD’en kunnen 
door die ondersteuning meer aandacht besteden aan bijzondere situaties, zoals besmettingen in verpleeghuizen. 

Meer weten over bron- en contactonderzoek? 
Kijk op de website www.ggdghor.nl (zoek op ‘contactonderzoek’)

Initiatieven

Ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid worden de maatregelen 
versoepelt. Zo mogen kwetsbare ouderen thuis of  mensen met een 
beperking thuis vanaf  25 mei bezoek ontvangen en is de bezoekersregeling 
voor mensen in een verpleeghuis aangepast. Vanaf  25 mei zijn er meer 
locaties die voldoen aan de eisen van 1 bezoeker per bewoner. Ook de groep 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang mag vanaf  
25 mei bezoek ontvangen.

RIVM-richtlijn
Uiteraard is bezoek alleen toegestaan als er wordt gehouden aan de RIVM-
richtlijn: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen, bij 
verkoudheidsklachten blijf  je thuis, ben je benauwd of  heb je koorts dan 
blijven alle huisgenoten thuis. 

Routekaart
De volledige routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid vindt u 
op www.rijksoverheid.nl (zoek op routekaart voor kwetsbare mensen).

Routekaart voor mensen 
met een kwetsbare gezondheid

Vanaf 1 juni gastvrij en veilig op het terras

Vragen over het coronavirus? 
Heeft u vragen over het coronavirus? 
U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur). 
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.



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 vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

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

via jong@oosterhout.nl
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Zorgaanbieders en maatschappelijke
partners zorgen nog steeds voor u!
Surplus: Wij zijn er! 
Heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? Spreekt u weinig mensen? Heeft u een idee? Zoekt u nog hulp of  wilt u 
gewoon een praatje maken? Wij zijn er! U bent altijd welkom om telefonisch of  per e-mail contact op te nemen met 
de (vrijwillig) medewerkers van Surplus Welzijn Oosterhout.  U kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld 
mantelzorg, geldzaken, of  als u even een praatje wilt maken of  iets wilt bespreken met een maatschappelijk 
werker. Onze receptie is bereikbaar op het telefoonnummer 0162 748600, de receptioniste zorgt dat u juist 
wordt doorverbonden of  wordt teruggebeld. U mag ook e-mailen naar receptieoosterhout@surplus.nl  voor een 
terugbelverzoek. 

Coronaproof vrijwilligerswerk: samen staan we sterk
We zijn enorm trots op al die Oosterhouters die hulp aanbieden: veel mensen willen iets voor een ander betekenen. 
Verschillende (Facebook) initiatieven voor burenhulp zijn gekoppeld aan Oosterhoutvoorelkaar. Heeft u een 
hulpvraag die een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Een boodschap doen, de hond uitlaten, meehelpen met 
het thuisonderwijs van de kinderen… Vele Oosterhouters staan voor u klaar! U kunt uw vraag plaatsen op de website, 
u kunt een vrijwilliger opzoeken of  telefonisch contact opnemen www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp.

Heeft u hulp nodig? Wilt u zelf helpen?
Laat het ons weten! Dat kan op drie manieren:
• Bel naar: 0162- 748600
• Mail naar: receptieoosterhout@surplus.nl
• Voor hulp door vrijwilligers/buren: www.oosterhoutvoorelkaar.nl

De maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te 
gaan beïnvloeden iedereen. De beperkingen in het contact, het sluiten van 
sportclubs, horeca en culturele instellingen, en het thuiswerken maken 
dat de dagen nog steeds anders zijn dan normaal. Sommige mensen 
worden ziek, of  overlijden. De druk op de professionals in verpleeghuizen, 
zorginstellingen en ziekenhuizen is hoog.

Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus dus 
ook wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of  informatie hoe je 
met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd duidelijk bij 
wie of  waar je terecht kunt. Daarom voorziet ARQ Nationaal Psychotrauma 
Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het 
RIVM één loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het 
Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. 

Kijkt u voor meer informatie op www.rivm.nl/ivccorona

Eén loket voor mentale gezondheid

Thuiswerken, thuisscholen en veel thuis samen zijn met kinderen levert soms vragen of  spanning op binnen het 
gezin. Ouders worstelen soms met vragen als: mijn kind is bang voor het coronavirus, mijn kind wordt boos als 
hij huiswerk moet maken of  mijn kinderen maken veel ruzie met elkaar. Deze en andere opvoedvragen kunnen 
ouders aan de GGD stellen via jeugdgezondheidszorg.oosterhout@ggdwestbrabant.nl. De GGD geeft zelf  antwoord 
of  brengt ouders in contact met een van de partners (zoals Surplus Welzijn, MEE of  de praktijkondersteuner van de 
huisarts) die dat het beste kan doen. 

We merken dat het elke dag nog steeds erg druk is bij de milieustraat. Door die drukte moeten we mensen soms 
teleurstellen en auto’s wegsturen, omdat de milieustraat anders niet op tijd dicht kan. Daarom blijven we u vragen 
om alleen te komen als het écht nodig is. Spaar spullen op en kom alleen als u veel heeft.
Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers vragen we ook uw aandacht voor het volgende: 
• Kom alleen, of  hooguit met één persoon extra voor sjouwwerk. 
• Houd ook op de milieustraat 1.5 meter afstand.
• Geef  elkaar de ruimte.
• Laat kinderen thuis.
• Heb geduld, voor de poort, maar ook op de milieustraat zelf.
• Wees aardig voor elkaar en onze medewerkers. 

Uiteindelijk moeten we het samen doen. Oosterhout, meer voor elkaar.

Opvoedvragen? Stel ze aan de GGD

Bezoek aan de milieustraat? 
Kom alleen als het écht nodig is 


