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Richtlijnen

Beste 
Oosterhouters, 
de dorpen en 
de binnenstad 
bruisen weer

Toen ik Tweede Pinksterdag opstond, voelde ik het al een beetje. 
Dit is een bijzondere dag, waarbij we weer meer kunnen en waarbij 
ik moet loslaten. Ik wandelde naar de Markt en heb met een aantal 
horecaondernemers gesproken over hun aanpak en ze succes gewenst. 
Stuk voor stuk waren deze ondernemers trots en opgewonden alsof 
het hun eerste openingsdag was. Schoongepoetste zaken, opgeknapt 
meubilair, slimme oplossingen voor de werknemers en gasten, alles 
en iedereen was er klaar voor. Om twaalf uur ging iedereen staan 
en schalde het Wilhelmus over de Markt. Ik kreeg echt de rillingen 
over mijn rug. Het voelde als een bevrijdingsdag. Eindelijk weer 
de vrijheid om iets meer te kunnen. De binnenstad begint weer te 
bruisen.

Vervolgens fietste ik met mijn vrouw Christel naar Den Hout. Bij ´t 
Klosterke hebben we ons eerste bakje koffie gedronken, een belofte 
die ik uitbater Philippe had gedaan. Ook hij liet trots zien hoe hij 
zijn zaak heeft opgeknapt en wat zijn toekomstplannen zijn. Daarna 
op de fiets door naar Dorst. Na een heerlijke rit door het bos, over 
het lekker strakke fietspad, belandden we bij BEUM. Er was nog een 
tafeltje vrij, dus konden we plaatsnemen voor een drankje.

Bij BEUM hebben ze de zaakjes bovendien prima voor elkaar. Ik heb 
nog nergens gezien dat mensen zich zo vol overgave houden aan de 
anderhalve-meter-maatregel. Bij BEUM werken mensen met een 
beperking en zij zijn zeer toegewijd aan de opgelegde regels, maar 
bovendien ook heel gastvrij. En zo genoten we in het bos van de 
vogels met hun gezang en ons drankje. Ja, ook de dorpen bruisen.

Die toewijding is een mooie brug naar een andere belofte die ik heb 
gedaan aan u. Ik heb gesproken met een Oosterhoutse moeder die 
een dochter heeft met een verstandelijke beperking. Deze dochter 
heeft een vorm van autisme en zij heeft zich met hart en ziel op de 
anderhalve-meter-maatregel gestort. Ze doet dit zo gewetensvol, dat 
het een enorme druk op haar en haar omgeving legt. Haar moeder 
zou haar graag eens mee naar huis willen nemen, maar dit kan nog 
niet. Doordat de dochter geen tijdsbesef heeft, kan de moeder ook 
geen perspectief bieden. Een opmerking als “binnenkort mag je 
weer een keer naar huis,” kan zij opvatten als “nu mag je mee naar 
huis.” En dat kan dan niet. Het doet als ouder pijn om te zien dat je 
kind hieronder lijdt. En dat je het ook nog eens niet kan uitleggen. 
Deze worsteling gaat me aan het hart en ik hoop dat de situatie met 
de tijd verandert en alle ouders deze speciale kinderen weer in hun 
armen kunnen sluiten. 

Gelukkig kan er nu al wel een beetje meer. En dat doet ook mij 
bruisen. Komende week mag ik namelijk bij mijn vriendin in De 
Doelen op bezoek. Weliswaar op afstand in een mooi gecreëerde 
bezoekersruimte, maar toch. Niet mimen door het raam, maar eens 
écht kletsen. Daar kijk ik nu al naar uit. En zo geniet ik van ieder 
klein stapje dat we weer extra kunnen zetten.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Vanaf deze week komt u deze posters tegen in de stad.

Weer lekker buiten zwemmen!

Wijzigen of stopzetten TOZO

Sinds maandag 1 juni 2020 kan er weer buiten worden gezwommen bij recreatieoord De Warande. Ook hier passen 
we maatregelen toe om veilig en verantwoord te kunnen zwemmen. Het zal dus anders zijn dan je bent gewend. Per 
dag zijn er 2 blokken om te kunnen zwemmen: van 12:00 uur tot 15:00 uur en van 16:00 uur tot 19:00 uur. Let 
op je moet verplicht reserveren en direct betalen via iDeal. Abonnementen of  badenkaarten zijn niet geldig voor de 
buitenbaden. Vanwege de maatregelen geldt een aangepast tarief  van 3,80 euro.

De zwembaden
• Het peuterbad en ondiepe bad (met het speelelement) zijn beschikbaar voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij  
 kunnen hier vrij spelen. Voor kinderen zonder zwemdiploma mag een ouder hen begeleiden. Ouders dienen  
 altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere ouders en kinderen.
• Het middeldiepe bad is voor zwemmers van 13 jaar en ouder. Voor hen geldt dat steeds 1,5 meter afstand  
 gehouden moet worden tot de andere zwemmers. Speelmaterialen zoals ballen en opblaasmaterialen zijn in het  
 water niet toegestaan.
• De waterglijbaan is beschikbaar, iedereen houdt 1,5 meter afstand en wacht op de daarvoor aangegeven  
 plaatsen. Een ouder als begeleiding van zijn/haar kind is toegestaan.
• Het 50m bad is niet toegankelijk, activiteiten in de binnenbaden worden niet gecombineerd met buiten zwemmen.

Voordat je komt
• Reserveer je ticket online via www.de-warande.nl/buiten-zwemmen en betaal via iDeal.
• Maak thuis gebruik van douche en toilet en doe je zwemkleding alvast aan.
• Laat waardevolle spullen thuis, kluisjes en kleedkamers zijn niet beschikbaar.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het blok en zorg dat je op tijd weer vertrekt.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kan het zijn dat u als ondernemer het werk weer voorzichtig of  
zelfs volledig kan oppakken. Het kan zijn dat uw inkomsten van uw onderneming of  verkregen loon invloed hebben 
op uw Tozo-uitkering. Het is mogelijk dat de regeling niet meer van toepassing is of  voor een deel niet meer van 
toepassing. U bent als ondernemer of  werknemer verplicht om wijzigingen van situaties die van invloed kunnen zijn 
op uw recht op de TOZO-uitkering aan ons door te geven. 

Wijziging
Heeft u op basis van de berekening meer inkomen gehad dan u aanvankelijk bij de aanvraag van de regeling heeft 
opgegeven? Dan vragen wij u dit via het wijzigingsformulier aan ons door te geven. We trekken het door u berekende 
inkomen dan van de uitkering af. 
U vindt dit formulier op www.oosterhout.nl/inwoners/werk-en-inkomen/bijstandsuitkering/wijzigingsformulier.

Houd rekening met de volgende zaken
• Veel ondernemers zien een factuur vaak als inkomen, maar dat is niet zo. De kosten moeten eerst nog in  
 mindering gebracht worden. Kijk op www.berekenhet.nl/ondernemen/netto-inkomen-ondernemer.html voor de  
 berekening van uw inkomen. 
• De factuurdatum is belangrijk om te bepalen wat de maand is waarin de werkzaamheden zijn gedaan, niet de  
 betaaldatum.
• Mocht u het bedrag van de uitkering over die maand al hebben ontvangen, dan vragen we u om het teveel  
 ontvangen bedrag terug te betalen. Na opgave op het wijzigingsformulier ontvangt u daarvoor een afzonderlijk  
 terugvorderingsbesluit.

Ook andere situaties kunnen van invloed zijn 
Het doorgeven van wijzigingen is een verplichting die is opgenomen in de Participatiewet. Wij noemen dit de 
inlichtingenplicht. U heeft hierbij de plicht om alles door te geven wat van invloed kan zijn op de hoogte of  uw recht 
op een uitkering. Het niet of  te laat doorgeven van wijzigingen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan 
bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Daarnaast kan ook een boete opgelegd worden.

Voorbeelden van wijzigingen die u aan ons met het wijzigingsformulier moet doorgeven zijn:    
• leefsituatie: huwelijk/samenwonen, scheiding of  verhuizing 
• onderneming: je bent gestopt met je bedrijf  of  voldoet niet meer aan de voorwaarden
• bankrekeningnummer wijzigen: dit kun je doorgeven door een kopie van de nieuwe bankpas bij te voegen.
• inkomen: jouw (geschatte) inkomen is gewijzigd of  je wil jouw aanvraag voor levensonderhoud en/of  een bedrijfs- 
 krediet intrekken

Twijfelt u of  u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op via 14 0162. 

dat je in goede gezondheid 

lokaal shopt

MEER VOOR ELKAAR
www.oosterhout.nl

THX
LEKKER

MEER VOOR ELKAAR
www.oosterhout.nl

dat we elkaar de ruimte geven

in het bos

COOL
MEER VOOR ELKAAR

www.oosterhout.nl

dat je rekening houdt met elkaar

bij het sporten

MEER VOOR ELKAAR
www.oosterhout.nl

TOP
dat je elkaar de ruimte geeft

op het fietspad



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 Immer.

Op de foto staat Immer, 15 jaar en 

een echte muzikant. Want ja, hij 

heeft een grote passie voor muziek. 

“Eigenlijk altijd al, maar ik maak 

nu wel meer muziek die ik fi lm en 

dan op YouTube zet”. Deze hele 

tijd is voor hem bijzonder, hij denkt 

ook dat hij hier later nog vaak aan 

gaat terugdenken. “Ondertussen 

volg ik online lessen op het Oelbert, 

ga ik ‘s avonds vaak een stukje 

wandelen en componeer of maak 

ik muziek. Het leukste wat ik heb gedaan afgelopen tijd? Ik deed op Radio 

4 mee aan een wedstrijd en mijn muziek kwam toen op de radio. Dat 

vond ik wel heel bijzonder. Met mijn vrienden houd ik vooral contact via 

Whatsapp. Die mis ik dan ook het meeste in deze tijd. Gelukkig kan ik wel 

bij opa en oma op bezoek: in de tuin, met uiteraard een gitaar én 1,5 meter 

afstand. We letten dan echt wel op elkaar.” 

Benieuwd naar zijn muziek? Immer Roelandse heeft een eigen YouTube 

kanaal. Je vindt het op www.youtube.com.

#blijfthuis

immer

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

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

via jong@oosterhout.nl
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Testen mogelijk voor iedereen 
met milde klachten

Hoe zorg je dat het fijn blijft thuis?

Sinds 1 juni zijn mondkapjes 
verplicht in openbaar vervoer

Ondanks dat de maatregelen steeds soepeler worden, zijn we nog veel thuis. Maar hoe houd je het fijn thuis als het 
huis vol is met gezinsleden en er minder ruimte is voor een moment voor jezelf. Of  om je werk goed te kunnen doen. 
Of  als je juist de gezellige drukte die je voor de coronacrisis om je heen had mist. En je je misschien wel daardoor 
somber, gespannen of  zelfs angstig voelt. Of  misschien worstel je met bepaalde opvoedvragen; wat vertel ik mijn 
kind wel of  niet, mijn kinderen zijn bang voor het coronavirus of  mijn kinderen maken veel ruzie. Wat dan?

Laat u helpen - zoek contact
Neem dan contact op met Veilig Thuis West Brabant (24/7 bereikbaar via het gratis nummer 0800-2000), GGD 
West Brabant (via jeugdgezondheidszorg.oosterhout@ggdwestbrabant.nl) of  zoek een van de andere hulplijnen op 
om te praten over je problemen via www.rijksoverheid.nl (zoek op hulplijnen).

• In tram, bus, metro en trein moet u een mondkapje dragen.
• Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
• Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.

Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan.
Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten. Houd bij een halte of  op een perron wel 1,5 meter afstand.

Sinds1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 
0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij een GGD of  testlocatie in de buurt. Het nummer is gratis 
en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en 
ruim 80 testlocaties door het hele land ingericht.

Alleen getest bij klachten
Bel alleen naar het nummer als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een 
test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af  te nemen. Voor het maken van de afspraak worden 
een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Ook wordt je BSN-nummer gevraagd ter identificatie. Je 
krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af  te nemen, 
in principe de volgende dag.

Uitslag testen
Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Ben je besmet met corona? 
Dan belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek.  Vanaf  het moment dat iemand klachten krijgt, 
blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens 
in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Stichting Leergeld biedt praktische hulp en ondersteuning aan kinderen 
die anders buiten de boot dreigen te vallen. Financiële problemen binnen 
het gezin zouden geen reden moeten zijn voor een kind om niet te kunnen 
deelnemen aan een sport of  een activiteit op school. We zijn er ook voor 
gezinnen die de afgelopen tijd hard zijn geraakt door de corona-crisis. Ook 
als je denkt dat je wellicht niet in aanmerking komt voor hulp bij stichting 
Leergeld, schroom niet om contact met ons op te nemen. 

Contact opnemen met stichting Leergeld
Sinds 2 juni zijn we telefonisch weer bereikbaar. Elke dinsdag- en 
woensdagochtend staat een klein team van medewerkers voor je klaar 
om vragen te beantwoorden. Het telefoonnummer is 0162-458487. We 
zijn werkzaam in de gemeente Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen, 
Dongen, Gilze-Rijen en Altena. Wil je liever een mail sturen met je vragen? 
Dat kan naar info@leergeldwbo.nl. Wacht niet te lang met het doen van een 
aanvraag. Onze medewerkers gaan uiteraard zorgvuldig om met persoonlijke 
informatie en delen dit niet met derden. 

Want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld telefonisch 
weer bereikbaar

Initiatieven


