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Richtlijnen

Beste 
Oosterhouters, 
wees zuinig 
op elkaar

Deze week was ik bij twee bijzondere dames op bezoek. Ik vertelde 
u eerder over mijn vriendin in het verzorgingshuis. En velen van u 
kennen ook Ria van Baal, oftewel Moedertje Besterd. Zij hebben 
allebei een mooi verhaal dat ik graag met u deel. 

Een van onze medewerkers ging op bezoek bij Ria, zoals ze dat ook 
regelmatig bij andere inwoners doet. Ria had haar gevraagd of ze mij 
ook mee wilde brengen. Ik had Ria een tijdje niet gezien, dus ik was 
blij te zien dat het goed met haar ging, Ze was even opgewekt als 
altijd. Tijdens de koffie praatten we over wat er nu in de wereld en in 
Nederland speelt. Ze vatte haar visie kort samen: ‘Het gaat er niet 
om waar mijn buren vandaan komen of hoe ze eruit zien. Als ik naar 
mensen kijk, kijk ik liever naar het karakter dan naar het uiterlijk. En 
ik kom heel veel mooie karakters tegen. Je hart moet niet alleen voor 
jezelf kloppen, maar voor iedereen. Dus ook voor alle mensen in de 
buurt.’ Vrijheid vergroot je door verbinding aan te gaan met anderen. 
In plaats van je eigen vrijheid te beperken door angst voor wat anders 
is. Daarmee doe je jezelf en anderen te kort. 

De afgelopen week kreeg ik veel vragen over wat er gebeurt in 
het land. De horeca is weer open, demonstraties vinden plaats, er 
ontstaat meer ruimte. Mensen maken vergelijkingen tussen wat wel 
en niet kan. Als burgemeester krijg ik vragen als: ‘Als dat daar kan, 
mag ik dan ook dit of dat?’ Ik zeg dan even kort door de bocht: ‘Dat 
moet je niet willen.’ 

We gaan stap voor stap naar meer ruimte, met de nadruk op stap voor 
stap. We hebben ervaren wat het betekent als er een uitbraak is van 
het coronavirus. Laten we de risico’s op besmetting, die er nog steeds 
zijn, niet groter maken door te verlangen naar wat nog niet kan. Laten 
we de vrijheden ervaren die er wel zijn op 1,5 meter. Laten we die 
verantwoordelijkheid omarmen, om jezelf en elkaar te beschermen. 
We doen het goed met elkaar, laten we dat zo houden. En geniet 
van wat dat brengt. Op het terras, het sportveld of op school. In het 
theater, de bibliotheek of de bioscoop.

Zo genoot ik van de 
eerste ontmoeting met 
mijn vriendin in het 
verzorgingshuis. Maanden 
zwaaiden we naar elkaar, 
nu maakten we op veilige 
afstand buiten kennis 
met elkaar. Ze vertelde 
dat het goed met haar 
gaat, maar toch af en toe 
een traantje liet, omdat 
ze haar man, kind en 
kleinkind de afgelopen tijd weinig heeft kunnen zien. Gelukkig kent 
ze als echte Oosterhoutse veel mensen, die haar in het voorbijgaan 
groeten. Ik heb wel even gevraagd of haar man jaloers is aangelegd, 
maar dat was gelukkig niet zo. ‘Tot morgen, dan zwaaien we weer’, 
zeiden we tegen elkaar bij het afscheid. Het is bijzonder om een band 
te hebben met elkaar, zonder elkaar echt te kennen. Laten we daarom 
zuinig zijn op elkaar, ook op degenen die je niet kent. Ik heb gemerkt 
dat ook zij de moeite waard zijn. 

Oosterhout, meer voor elkaar!
Burgemeester van Oosterhout | Mark Buijs

Kinderopvang en noodopvang

Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers (TOZO-2)

Sinds maandag 8 juni zijn de scholen weer volledig open. Ook de buitenschoolse opvang (BSO). Kinderen worden 
dan weer opgevangen op de vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. 

Noodopvang na 8 juni
Met het volledig opengaan van de scholen op 8 juni blijft de noodopvang alleen nog beschikbaar voor kinderen 
van ouders die werken in de zorg. Hierbij geldt nog steeds 1 of  2 ouders die in de zorg werken. Noodopvang van 
kinderen is voor mensen die in de zorg werken. Of  voor direct ondersteunende beroepen zoals schoonmakers in 
zieken- en verpleeghuizen. Ook het zorgpersoneel van defensie kan gebruik maken van de noodopvang. 
De noodopvang is sinds 8 juni alleen nog beschikbaar in de avond, nacht en weekenden. De noodopvang blijft in 
ieder geval tot 1 juli 2020 beschikbaar.

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

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

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

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 of  één van de gezinsleden (milde) verkoudheidsklachten of  koorts 
heeft.

Vragen?
Wilt u weten of  het beroep van u en/of  uw partner tot een cruciaal beroep behoort en of  u recht hebt op noodopvang, 
dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0162. U kunt de lijst van cruciale beroepen ook bekijken op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/
noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen.

Contact
Is er sprake van nood? Dan kan je contact opnemen met de noodopvang in Oosterhout via tel. 06 - 422 200 45. Voor 
overige vragen kunt u terecht via het telefoonnummer 14 0162.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-1) heeft een vervolg gekregen. U kunt vanaf  nu een 
aanvraag indienen voor de TOZO 2 regeling. Dit kan tot en met 30 september 2020 en met terugwerkende kracht tot 1 
juni 2020. 

Als u nu gebruik maakt of  gebruik heeft gemaakt van de TOZO uitkering voor levensonderhoud dan kunt u, als u aan de 
voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw TOZO-uitkering verlengen. U kunt dan gebruik maken van het formulier 
Verlengen TOZO 2. 

Welke voorwaarden gelden voor ‘TOZO-2’
Net als de TOZO-1 regeling kent de ‘TOZO-2’ voorwaarden. Wilt u weten wat deze voorwaarden zijn kijk dan op onze 
website www.oosterhout.nl/ondernemers(TOZO). Het verschil tussen TOZO-1 en TOZO-2 is dat voor TOZO-2 een 
partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. 

Al een TOZO-1 uitkering?
Heeft u al een TOZO-1 uitkering en wilt u gebruik maken van de TOZO-2 regeling? Ga dan naar www.oosterhout.nl/
gemeentewinkel/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers en kies bij het kopje formulieren, het 
formulier ‘Digitaal verlengen TOZO’.

Nieuwe aanvraag TOZO
Ook ondernemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van TOZO kunnen alsnog tot en met 30 september 2020 
ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Wilt u weten wat deze voorwaarden zijn? Kijk dan op onze 
website www.oosterhout.nl/ondernemers(TOZO).

Hoe kunt u aanvragen?
Wilt u gebruik maken van de TOZO-2 regeling Levensonderhoud ga dan naar www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/
tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers en kies dan bij het kopje formulieren, het formulier 
‘DIGITAAL AANVRAGEN TOZO 2’. 

Wilt u gebruik maken van de TOZO-2 regeling Lening voor bedrijfskapitaal ga dan naar www.oosterhout.nl/
gemeentewinkel/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers en kies dan bij het kopje formulieren, het 
formulier ‘DIGITAAL AANVRAGEN lening bedrijfskapitaal’.

Wilt u van beide regelingen gebruik maken dan vragen wij u beide formulieren in te vullen en in te dienen. Wanneer u 
twijfelt of  u in aanmerking komt voor de regeling, dan kunt u op www.krijgiktozo.nl (niet via Explorer) een beslisboom 
met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of  u bij de doelgroep hoort en wel of  niet in aanmerking kunt komen.

Als je met je gezin of  huishouden naar het terras gaat, krijg je een bordje 
“eensgezinde tafel”. Waardoor je dichter bij elkaar kan zitten en het gelijk 
duidelijk is voor iedereen dat dit mag. De verleiding om hierover te liegen, 
ligt op de loer. Dat je zo’n bordje vraagt, terwijl je geen gezin of  huishouden 
bent. Maar waarom zou je dat doen? We zijn sámen verantwoordelijk om de 
verspreiding van corona te voorkomen en daar helpt die 1,5 meter bij mee. 
Dus wees eerlijk; het helpt de horecaondernemer én zorgt ervoor dat je geen 
boete krijgt. FIJN dat je rekening houdt met een ander.

Een eensgezinde tafel
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Mask adjusters voor Oosterhoutse zorg

Alle vestigingen van Theek 5 
vanaf 2 juni weer open
Na twee maanden dicht te zijn geweest, opende bibliotheek Theek 5 vorige week de deuren van vijf  van haar 
vestigingen. Sinds dinsdag 2 juni zijn ook alle overige Theek 5-vestigingen weer open (met uitzondering van onze 
locaties in de activiteitencentra Dommelbergen en Oosterheide in Oosterhout). Ze hanteren tot medio september 
wel aangepaste openingstijden, deze kun je vinden op www.theek5.nl/weeropen.

Een attentie
Om jullie weer in de bibliotheek te verwelkomen en als blijk van hun dank voor jullie steun en begrip de afgelopen 
tijd, heeft Theek 5 een kleine attentie voor haar leden en bezoekers. 

Alle leden krijgen vanaf  2 juni bij hun bezoek een bedankkaart met een zakje bloemzaadjes. Ze hopen dat de 
zaadjes mooi tot bloei komen en dat deze symbool staan voor de betere tijden die voor ons liggen.*

Unieke boekenleggers
Vanaf  2 juni kunnen alle leden en overige bezoekers bij hun bezoek een unieke boekenlegger meenemen. De voorzijde 
is ontworpen door de Oosterhoutse schrijver, dichter en tekenaar Eus Roovers. De komende maanden lanceert 
Theek 5 elke eerste dag van de maand een nieuwe boekenlegger, waarvoor een wisselende lokale kunstenaar een 
uniek ontwerp aanlevert.*

Misschien wil je de komende tijd wat extra boeken lezen, omdat je het de afgelopen tijd met minder boeken 
hebt moeten doen. Of  omdat je daar de komende maanden extra tijd en zin in hebt. Daarom hebben ze voor de 
abonnementsvormen BelangRIJK en RIJK het maximaal aantal te lenen materialen tot eind 2020 verhoogd van 15 
naar 30. (SchatRIJK-abonnees blijven onbeperkt lenen.)

* Eén per lid resp. bezoeker, zolang de voorraad strekt.

Dylan Schuurmans, junior engineer bij VacuMetal uit Oosterhout, 
geeft 1000 mask adjusters weg. Mask adjusters zijn speciaal 
ontworpen om de elastiekjes van mondkapjes fijner op je hoofd te 
laten zitten. Wanneer je langdurig of  vaak een mondkapje draagt, 
gaan de elastiekjes achter je oren klemmen en schuren. Vandaar 
dat deze mask adjusters erg gewild zijn in de zorg. 

Het bedrijf  VacuMetal op Vijf  Eiken in Oosterhout heeft een 3D 
printer waarmee je zulke handigheidjes kan maken. “Ze zijn gemaakt 
van speciaal materiaal dat je kunt ontsmetten en hergebruiken. En 
ze nemen geen water op, nylon 12 voor de technici,” licht Dylan toe. 
“Wij kregen de vraag van HP of  we ook wilden bijdragen door deze 
mask adjusters te maken en gratis aan te bieden in Oosterhout. En 
dat doen we graag.” Wethouder Clèmens Piena heeft de duizend 
stuks aangenomen en zorgt voor de verspreiding in Oosterhout. “In 
eerste instantie wist ik niet eens wat het was, zo’n mask adjuster. 
Maar mijn contacten in de zorg gaven direct aan hier heel veel 
belangstelling voor te hebben. Wat mooi toch, dat we in Oosterhout 
zulke betrokken ondernemers hebben.” 

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend 
zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Op vakantie in 
eigen land? Dat kan. Voor wie toch buiten Nederland gaat: ga dan wijs op 
reis. Bereid je goed voor en informeer jezelf.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:
• Volg de basisregels, vermijd drukte, klachten? blijf  thuis en laat je testen,  
 houd afstand en was vaak je handen.
• Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets  
 of  neem de auto.
• Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als  
 dat kan.

Naar het buitenland
Ga je vanaf  15 juni op vakantie naar een ander land? Dan moet je je goed 
voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies. Reizen naar 
deze landen is verantwoord, maar let wel extra op. Ken de regels in het 
land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af  en zorg dat je ook 
tijdens je vakantie steeds op de hoogte blijft. Bijvoorbeeld via de Reisapp 
van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens je verblijf  
veranderen.

Geldige reisdocumenten
Ga je op vakantie en is je paspoort of  identiteitskaart bijna verlopen? Dan 
kan je alleen op afspraak naar het stadhuis komen om je documenten te 
verlengen. Je kan een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162 of  via 
onze website www.oosterhout.nl.  

We vragen graag nog een keer uw aandacht voor het volgende:

Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken werken 
we in het stadhuis volledig op afspraak. U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer 14 0162 of  via onze website www.oosterhout.nl. Zo 
beperken we de inloop in de publiekshal. 

Eerst digitaal
Probeert u eerst online zaken te regelen, via onze website www.oosterhout.nl. 
En maak alleen een afspraak voor spoedzaken die niet online geregeld 
kunnen worden, zoals aangifte van geboorte of  overlijden. Kom naar een 
afspraak met maximaal 1 begeleider. Voor reeds aangevraagde rijbewijzen 
en ID-bewijzen dient u ook een afspraak te maken om deze af  te halen op 
het stadhuis. Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren. 
Onze balies desinfecteren wij regelmatig. 

Het stadhuis is alleen voor afspraken geopend op: maandag tot en met 
donderdag van 9.00 - 17.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. 

Ziek? Blijf thuis!
Als u (milde) verkoudheidsklachten hebt, zoals niezen, keelpijn, loopneus, 
licht hoesten of  een verhoging blijf  dan thuis en verzet de afspraak. Dit 
geldt ook voor kinderen of  de begeleider die meekomt naar een afspraak. 
Op die manier houden we samen de gezondheid en dienstverlening op orde. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

Stadhuis alleen op afspraak 
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Wil jij je tekentalent delen met een groot publiek en met 
je werk publiceren in een magazine? Dan is deze oproep 
iets voor jou!

Deze zomer verschijnt de SUMMER SURVIVAL GIDS 
voor jongeren. Deze gids staat boordevol tips om je 
zomervakantie te overleven. Waaronder de eerste echte 
CITY ESCAPEROOM OOSTERHOUT. Veel van de content in 
deze gids is door jongeren samengesteld. Ook het meeste 
tekenwerk is gedaan door jong Oosterhouts talent. 

Wil jij het ART-team komen versterken? 
Stuur dan een mail naar: berichtons@h19.nl of  stuur een 
appje naar 06 - 1276 2683. Je wordt dan ook nog eens 
gecoacht door de tekendocent van h19!

Gezocht: tekentalent!


