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Richtlijnen

Beste 
Oosterhouters, 
fijn om elkaar 
weer te ontmoeten!

Vorige week was ik bij Recreatieoord De Warande. Niet om er 
te zwemmen, zoals al velen van u gelukkig weer doen. Maar om 
certificaten uit te reiken aan jonge studenten van Curio. Deze jonge 
mensen zetten zich in voor een bijzondere kwetsbare groep ouderen, 
door samen met ze te zwemmen, binnen het project BeweegSaam. Ze 
hadden elkaar natuurlijk al een tijdje niet gezien, maar nu mochten 
ze elkaar weer ontmoeten.

Wat mooi was het voor mij om deze twee 
groepen mensen samen te zien en te 
constateren dat er een bijzondere band 
is ontstaan tussen jong en oud. Want 
binnen dit project is het niet alleen 
samen zwemmen, maar ook afdrogen, 
aankleden en begeleiden. Elkaar leren 
kennen in een heel kwetsbare situatie. 
En hoe mooi een van de cliënten dat 
wist te verwoorden. Hij vertelde dat 
de jonge mensen ook verschillende culturen meebrachten. Waar 
je normaal gesproken overheen zou stappen of niemand naar zou 
vragen, was er tijdens de activiteiten alle ruimte om met elkaar te 
praten en van elkaar te leren. Echt bijzondere ontmoetingen.

Voor deze groep mensen is het contact met water iets heilzaams. 
Het geeft prikkels die vooral bij demente ouderen zeer koesterend 
werken. Ook kunnen ze hierdoor blijven bewegen. Al met al een super 
project en ik ben blij dat Suzanne Straathof (een medewerkster 
van de gemeente) dit met vele anderen zo goed voor elkaar heeft 
gekregen. En dat ik kon vertellen dat we hebben besloten dat we 
volgend schooljaar deze vorm van stage weer zullen aanbieden. 
Samen met MOOVE, Surplus, Curio en Sportbedrijf Oosterhout. In 
dit project zie je echt dat Oosterhout meer voor elkaar doet.

Zoals u wellicht weet, woon ik nu een half jaar 
aan de Leijsenhoek. Met veel plezier kan ik wel 
vertellen. Mede door de gezellige band die ik met 
mijn buren heb. De afgelopen maanden hebben 
we wel over de schutting met elkaar gepraat, 
maar het werd nu echt tijd om elkaar weer eens 
te ontmoeten. Dit weekend heb ik de buren 
uitgenodigd voor een Hongaarse stoofpot. Samen 
met Christel heb ik de ochtend groenten staan 
snijden om zo het stoofpotje voor te bereiden. Met 
twaalf man hebben we heerlijk de banden weer 
aangehaald onder het genot van “eerst eten”. En 
uiteraard deden we dit op gepaste afstand. Wat doen Oosterhouters 
dat toch makkelijk; mensen opnemen in hun kring. Dat is toch écht 
genieten en dat is wat de stad voor mij bijzonder maakt. 

En daarom vond ik het best lastig om te vertellen dat ik ga verhuizen. 
Mijn fietsen passen niet in het schuurtje en ik mis gewoonweg wat 
meer tuin. Ik ga samen met Christel over een tijdje aan de andere 
kant van het centrum wonen. Maar hoe mooi is het dat ik na slechts 
een half jaar al moeite heb om dit mooie netwerkje te gaan verlaten. 
Fysiek dan, want we blijven elkaar vasthouden en ontmoeten. 

Elkaar ontmoeten, (op afstand) vasthouden, samen (eerst) eten of 
zwemmen, contact leggen, organiseren en genieten. Daar zijn wij 
in Oosterhout goed in. Laten we dit samen vasthouden en verder 
opbouwen.

Oosterhout, meer voor elkaar.
Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Middelbare scholen na de zomer 
volledig open

Reisdocument verlopen?

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom gaan de middelbare scholen en scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf vandaag (1 juli 2020) hoeven 
leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Aangepaste manier
Na de zomervakantie geldt voor leerlingen en het onderwijspersoneel dat zij altijd 1,5 meter afstand houden. 
Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Daarbij 
gaan scholieren zoveel mogelijk lopend of  met de fiets naar school. Het volledig open gaan kan leiden tot verspreiding 
van het virus. Maar dat risico weegt volgens deskundigen niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie 
op het welzijn van jongeren. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Met klachten niet naar school
Onderwijspersoneel en jongeren die zelf  coronaklachten hebben óf  gezinsleden met deze klachten komen niet naar 
school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of  waarvan gezinsleden tot 
de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs 
op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of  ze het 
virus hebben.

Leerlingenvervoer
In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tussen leerlingen en 
de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. 
Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. 

Primair onderwijs
Basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen is al volledig open. De afstandsregel 
in basisscholen wordt wel versoepeld. Vanaf  vandaag (1 juli 2020) hoeven leerlingen en leraren geen afstand meer 
van elkaar te houden. 

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. Vanaf 2 juli zijn we op donderdagavond tot 20.00 uur weer open. Maar dan wel 
alleen op afspraak. 

Kom op tijd
Kom je naar een afspraak, dan mag dat met maximaal 1 begeleider. Houd je aan de RIVM richtlijnen en kom niet 
te vroeg, zodat je niet langer dan 5 minuten hoeft te wachten in de publiekshal. 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 voorkomen we drukte en houden 
we het veilig.

Ga wijs op reis!
Voor wie deze zomer buiten Nederland op vakantie gaat, luidt het advies om wijs op reis te gaan. Bereid je goed 
voor en informeer jezelf. Ook tijdens je vakantie. Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het 
meest actuele reisadvies. Ook leef  je in het buitenland de regels na die in Nederland gelden: heb je klachten? blijf  
thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en was vaak je handen. En als lokale regels strenger 
zijn, dan gelden deze.
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Richtlijnen

Voor wie deze zomer toch buiten Nederland op vakantie gaat, luidt het 
advies om wijs op reis te gaan. Bereid je goed voor en informeer jezelf. 
Leef ook in het buitenland de regels na die in Nederland gelden: heb je 
klachten? blijf thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, vermijd 
drukte en was vaak je handen. Als lokale regels strenger zijn, dan gelden 
deze.

Reizen binnen Europa
Sinds 15 juni kunnen we buiten Nederland op vakantie naar landen die 
‘geel’ gekleurd zijn. De ‘gele’ kleur betekent dat de gezondheidsrisico’s in 
deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land. Nederlanders zijn in die 
landen welkom. Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten 
voor het meest actuele reisadvies.

Reizen buiten Europa
Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak 
te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa blijven daarom 
voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders 
kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies 
om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland
Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of  lagere 
gezondheidsrisico’s dan in ons land, mogen deze zomer naar Nederland 
komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) biedt 
extra ondersteuning aan ondernemers die financieel worden getroffen door 
de gevolgen van het coronavirus. 
Per 1 juni 2020 is de TOZO 2 regeling van kracht. Inmiddels hebben wij 180 
aanvragen ontvangen, waarvan 104 aanvragen zijn afgehandeld. U kunt tot 
en met 31 augustus 2020 via www.oosterhout.nl nog een aanvraag voor de 
Tozo 2 indienen.

In deze tijd heb je misschien meer papierafval dan anders. Misschien past 
het daardoor niet altijd in je container. We zien dat papier regelmatig in 
dozen naast de containers wordt aangeboden. Dat kost onze medewerkers 
veel tijd, waardoor we extra wagens in moeten zetten. We willen je daarom 
vragen om papier alleen in de daarvoor bestemde container aan te bieden. 
Is je container vol en heb je toch nog veel papierafval? Spaar het op tot de 
volgende keer, of  breng het gratis weg naar de milieustraat.

Ga wijs en voorbereid op vakantie! 

Steunpakket voor 
zelfstandig ondernemers TOZO 2.0

Meer papier dan anders? 
Breng het naar de milieustraat

FIJN! Groter publiek bij culturele 
activiteiten 
Vanaf vandaag (1 juli 2020) kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, 
bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de ruimte leidend in 
plaats van het aantal bezoekers. Wel moeten bezoekers zich nog steeds houden aan de basisregels, zoals 1,5 
meter. Daarnaast vindt vooraf een gezondheidscheck plaats, moet er gereserveerd worden en heeft iedereen een 
vaste zitplaats in de zaal.

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op een plaats zijn zoals theaters, bioscopen, concertzalen en podia geldt: 
• Maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen.
• Geen maximum aantal personen bij vaste zitplaatsen plus reservering en gezondheidscheck vooraf.

In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plaats zijn zoals openluchttheaters en -concerten geldt:
• Maximaal 250 bezoeker
• Geen maximum aantal personen bij vaste zitplaatsen plus reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Voor meer informatie kijkt u op www.rijksoverheid.nl

Vermijd te 
drukke plekken.

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

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

24 juni 2020

1,5 meter afstand is altijd de norm

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

In het openbaar vervoer:

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes:

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers uit 
verschillende huishoudens.

Gezondheidscheck, niet-
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 

In privévervoer:

In vervoer:

Alle zitplaatsen 
zijn beschikbaar.

Geen reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 100 mensen 
met vaste zitplaats.

Binnen:

Geen vaste zitplaats, 
reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 250 mensen.

In de horeca is een vaste 
zitplaats altijd verplicht.

Buiten:

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact? 

Aantal mensen onbeperkt.

Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck? 

Aantal mensen onbeperkt.

Binnen én buiten:

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps-
verband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs 
en dansers

Contact-
beroepen

Huishoudens

Hulp-
behoevenden

De 1,5 meter 
afstand is niet 
verplicht voor:

Terras met 
kuchscherm
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Bijzondere bierviltjes!
Ga je iets drinken of eten in Oosterhout? Dan kan het zomaar gebeuren dat je zo’n kleurrijk viltje onder je drankje 
krijgt. TOP toch?

In samenwerking met de Oosterhoutse horeca-ondernemers hebben we bierviltjes laten maken die bezoekers helpen 
herinneren aan de richtlijnen. Op deze manier helpen we de horeca-ondernemer en het personeel om de gasten 
op subtiele wijze te blijven wijzen op de richtlijnen. Ook behoefte aan bierviltjes voor jouw horeca-onderneming, 
sportkantine of  voor in de ontspanningsruimte van jouw vereniging? Neem dan contact op met Dré de Jong, van 
Chefz Proeflokaal (aanspreekpunt vanuit de horeca). Of  met Jacqueline Verstappen, bereikbaar via telefoonnummer 
140162 (aanspreekpunt vanuit de gemeente). De voorraad is beperkt en op=op.

Vanwege de versoepeling van de corona-maatregelen hebben we de eerder geplande verruiming van de 
openingstijden van de milieustraat opnieuw bekeken. Daarbij is ook gekeken naar de aanstaande vakantieperiode, 
het gegeven dat de milieustraat nog steeds druk bezocht wordt én de vraag vanuit veel inwoners om de milieustraat 
vaker te openen. Op basis hiervan hebben we besloten om de openingstijden van de milieustraat alsnog te 
verruimen.

• In juli en augustus op vrijdagavond tot 20.30 uur
 In de zomermaanden juli en augustus 2020 is de milieustraat op vrijdagavond open tot 20.30 uur. In 2021 geldt  
 de vrijdagavondopenstelling van 1 april tot en met eind augustus 2021.

• Vanaf 1 september iedere maandagmiddag van 12.30 - 16.30 uur
 Vanaf  1 september 2020 gaat de milieustraat iedere maandagmiddag open, van 12.30 uur tot 16.30 uur. 

Samen tegen de verspreiding van het coronavirus 
Om zowel bezoekers als de medewerkers op de milieustraat te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus 
vragen wij u nog steeds te letten op het volgende: 
 
• Kom alleen als het echt nodig is (we zien nog steeds dat mensen voor één zak afval komen, doe dat niet, spaar  
 uw afval op en kom alleen als het écht nodig is)
• Kom alleen
• Geef  elkaar de ruimte 
• Heb geduld voor de poort, maar ook op de milieustraat zelf
• Wees aardig voor onze medewerkers en elkaar

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

Initiatieven

Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Vigo, net 14 jaar geworden.

Normaal komen mijn opa en 

oma uit Spanje, maar dat 

gaat nu niet gebeuren. Ook 

onze vakantie naar Gran 

Canaria in de meivakantie, 

ging niet door. Gelukkig kon ik 

wel uitkijken naar ons event 

op 29 mei, want wie had ooit 

gedacht dat we in een lege 

Bussel konden draaien! Met 

Thomas en nog 3 andere DJ’s organiseerde ik, via een livestream, een 

event. We konden via YouTube zien dat er meer dan 160 man met ons 

meekeek. Echt geweldig!

DJ V&T deed vorig jaar mee aan de Zomerkaravaan en organiseerde 

een midzomer avond met muziek op de Warande. Inmiddels hebben jij 

en Thomas gedraaid op KaaiKapot, tijdens het Kaais Walhalala én staat 

er ook een avond op het Oelbert gepland. Voelt het al bijna als een (bij-) 

baan? “Haha, nee, deze bijbaan voelt écht als een hobby. Ik doe niets 

liever dan luisteren naar beats en draaien. Deze tijd ga ik me herinneren 

als ik later achter de geraniums zit, vooral deze avond.” 

En naast het draaien? “Ik chill af en toe bij iemand thuis, volg (online) 

lessen bij het Scala en sport bij Scorpio: daar hebben Thomas en ik elkaar 

ook leren kennen. Wat ik het meeste mis? Klinkt gek om te zeggen maar 

toch wel school en het ‘normale’ leven.” Bedankt Vigo voor je verhaal en 

we kijken uit naar jullie volgende DJ optreden. 

Op de foto: Vigo (rechts) en Thomas, tijdens hun event in de Bussel. Op de 
achtergrond zie je Siebe, ook wel bekend als DJ TRWD. 

#blijfthuis

vigo

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, kunnen we 
blijvend stappen vooruit zetten. Maar welke regels zijn er ook alweer?

• Heb je klachten? Blijf  dan thuis en laat je testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1,5 meter afstand
• Vermijd drukte
• Was vaak je handen
• Schud geen handen
• Hoest en nies in je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg

Wat zijn de basisregels ook alweer?

Verruiming openingstijden milieustraat

NETJES
MEER VOOR ELKAAR

dat jij je vi�tek opgeruimd achterl�t

dat jij na het spo	en je d�nkfles 
in de pru�enbak g�it

dat jij na het chi�en met v�enden 
je afval opruimt

dat jij je afval niet in het bos achterl�t 


