
Hoe houden we het coronavirus  
buiten de deur? 

18 augustus 2020

We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren. 
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Thuis mag je maximaal 6 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar) 
ontvangen. Dit geldt binnen, op het 
balkon en in de tuin.  
Houd altijd 1,5 meter afstand van 
elkaar. 

Kom je terug uit een gebied met een 
oranje reisadvies vanwege corona,  
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

Basisregels voor iedereen:

Bezoek thuis Thuisquarantaine

Houd 1,5 meter afstand  
binnen én buiten.

Was vaak je handen.

Werk zoveel mogelijk 
thuis.

Vermijd te drukke  
plekken.

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

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Beste 
Oosterhouters, 
carpe diem

Zoals velen van u werk ik nu veel vanuit huis; met mooi weer vooral 
met de laptop in mijn tuintje. Het leuke van onze buurt is dat er altijd 
wel leven is. Er wordt verhuisd, er wordt geklust. Oosterhouters zijn 
bezige bijen. Ook merk je dat een aantal mensen kiest voor vakantie 
in eigen tuin. Ze halen het beste uit de zonnige dagen die we de 
afgelopen tijd hebben gehad.

Zo hoorde ik een paar dagen lang, enkele deuren verder, een opa en 
oma met hun kleinkind spelen. Er werd gespetterd in een zwembadje 
en soldaatje gespeeld. Ze hadden zoveel plezier. Het was gewoon 
aanstekelijk. Later hoorde ik van oma, een leuke dame van rond de 
vijftig, dat haar dochter moest bevallen, waardoor zij even de zorg 
voor de kleine op zich had genomen. De bevalling kon ieder moment 
beginnen en vanwege de coronamaatregelen kon oma haar dochter 
niet ter plekke ondersteunen. Dat maakte het moeilijk en spannend 
voor haar. Ze vertelde me hoe belangrijk ze familie vindt voor haar 
en voor een kind, omdat ze haar eigen vader al op jonge leeftijd was 
verloren. Ze had een tweede vader gekregen. Een geweldige man die 
veel voor haar heeft betekend, waardoor zij is geworden wie ze nu is: 
een sterke vrouw met een stevig verleden. Haar tweede vader leerde 
haar van het leven te genieten onder het bekende motto ‘pluk de dag’. 
Als klein meisje begreep ze dat nog niet en vroeg hem steeds waar 
die bloemetjes dan stonden. Later werd het haar duidelijk. Naast 
hard werken als zzp-er probeert ze nog iedere dag naar dit motto te 
leven, samen met haar man. 

De coronamaatregelen houden ons allemaal bezig, op wat voor 
manier dan ook. Maar het leven gaat gewoon door. Laten we corona 
en het leven niet te veel met elkaar laten conflicteren, maar zo goed 
mogelijk laten samengaan. We hebben het over het algemeen niet 
slecht vergeleken met sommige anderen. Niet alleen ondanks, maar 
ook dankzij de coronamaatregelen hebben we de ruimte om van 
elkaar en van het leven te genieten. 

Over ruimte gesproken, de scholen zijn weer begonnen. Ik hoop dat 
alle kinderen en jongeren hun onderwijzers de ruimte geven die de 
jeugd vaak spreekwoordelijk ook van hen krijgt. Alleen door ruimte 
te geven, houdt de jeugd de ruimte om naar school te gaan en hun 
wereldje door te laten draaien. Jong en oud hebben elkaar nodig. 
Laten we daarom solidair blijven en de ruimte benutten die er wél is. 
Zo beschermen we elkaar en dat is volgens mij het allerbelangrijkst. 
Alleen dan kunnen we allemaal de dag blijven plukken. 

Oosterhout, meer voor elkaar!
 
Mark Buijs, burgemeester Oosterhout

Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken werken we in het stadhuis nog steeds volledig op 
afspraak. Dit doen we om het aantal mensen in de publiekshal te beperken. Probeer voordat u een afspraak wil 
maken om uw zaken digitaal te regelen via www.oosterhout.nl. Maak alleen afspraken voor spoedzaken die niet 
digitaal geregeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld de aangifte van geboorte of overlijden.

Afspraak maken
Op afspraak kunt u terecht van maandag t/m woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 
20.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. U maakt een afspraak via de www.oosterhout.nl of  bel naar 14 0162. 
Aangevraagde rijbewijzen, ID-bewijzen en paspoorten kunnen ook alleen met afspraak worden afgehaald bij de 
receptie. Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren. 

Kom op tijd en alleen
Komt u naar een afspraak, dan mag dat met maximaal 1 begeleider. Houd u aan de RIVM richtlijnen en kom niet 
te vroeg, zodat u 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.

Ingegeven door de corona ontwikkelingen, hebben veel Nederlanders dit jaar gekozen voor een vakantie in eigen 
land. Genietend van een vakantie op een van de Waddeneilanden, een watersportvakantie in Friesland of een 
bezoek aan één van de vele pretparken die ons land rijk is. Enkele honderdduizenden gezinnen hebben deze 
keuze echter niet. Zij leven in armoede en zijn al jaren niet meer op vakantie geweest of naar een pretpark. 

Het was dan ook een hele opsteker dat Leergeld West-Brabant Oost vlak voor de vakantie van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp maar liefst 150 kaarten ontving voor de Beekse Bergen. Uit te delen aan gezinnen die worden 
ondersteund door stichting Leergeld. Dus werkten enkele medewerkers nog een aantal uren door om dit mogelijk 
te maken en konden we een flink aantal kinderen én ouders blij maken met een dagje uit. Daarna zijn we enkele 
weken dicht gegaan. 

Inmiddels zijn we weer volop ‘in bedrijf’ en is het kantoor van Leergeld weer telefonisch bereikbaar van dinsdag 
tot en met donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur op nummer 0162-458487. We proberen u zo snel mogelijk te 
helpen, zodat ieder kind op een prettige manier aan zijn of  haar schooljaar kan beginnen. 

Bezoek aan stadhuis? Alleen op afspraak!

Leergeld-gezinnen genieten van uitje 
in de Beekse Bergen

Heeft u iets te vieren? Gezellig, maar dan mag u 
maximaal 6 gasten thuis uitnodigen (kinderen 
tot en met 12 jaar niet meegerekend). 
Bovendien moet u ervoor zorgen dat u onder-
ling 1.5 meter afstand houdt en dat iedereen 
klachtenvrij is. 

Waarom is dit zo belangrijk? 
Omdat het vooral mis blijkt te gaan achter de 
voordeur, bij familiebijeenkomsten, verjaardags-
feestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. 
We gaan er vanuit dat onze vrienden en 
familieleden niets hebben, maar toch ontstaan 
daar de meeste besmettingen. En dat willen we 
natuurlijk voorkomen. Alleen samen houden we 
corona onder controle. Oosterhout, meer voor 
elkaar.

Iets te vieren?



Van alle maatregelen die het Rijk vanaf het begin nam, is het advies om 
zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve maatregels. 
Tijdens de persconferentie van dinsdag 18 augustus 2020 bevestigde 
premier Mark Rutte dat aan die maatregel geen einddatum zit. Het advies 
blijft: werk thuis. 

Volg de basisregels
Denk daarnaast ook nog aan de basisregels, zodat we het virus met zijn 
allen overwinnen. Want Samen krijgen we meer voor elkaar! Dus:

• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1.5 meter afstand
• Vermijd drukke plekken
• Mijd de spits
• Was vaak uw handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg 
 (was daarna uw handen)
• Schud geen handen

Houd 1.5 meter afstand en houd kinderen thuis als ze klachten hebben.

Deze week zijn de scholen weer gestart. Na zes weken vakantie is het fijn 
om iedereen weer te zien. Maar denk ook bij het halen en brengen aan de 
1.5 meter afstand. Zorg dat u niet te vroeg komt, zodat u niet lang hoeft te 
wachten bij school. En blijf  niet hangen voor een praatje. Kinderen blijven 
thuis als ze klachten hebben, maar ook als iemand binnen het gezin corona 
heeft. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Oosterhout, meer 
voor elkaar.

Blijf zoveel mogelijk thuiswerken 

De scholen zijn weer gestart

Bent u op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona? Of bent u 
in contact geweest met iemand die positief is getest? Ga dan thuis 10 dagen in quarantaine. 

Wat betekent thuisquarantaine?
• Blijf  op de plek waar u in quarantaine bent. Ontvang geen bezoek.
• U mag in deze periode niet reizen of  naar een andere locatie in Nederland gaan. 
• U werkt thuis en reist niet met het openbaar vervoer
• Krijgt u klachten? Laat u testen bij de GGD. Bel 0800-1202 voor het maken van een afspraak. Blijkt uit de  
 coronatest dat u geen corona hebt, dan blijft u toch in thuisquarantaine totdat de 10 dagen voorbij zijn.
• Heeft u ook andere aandoeningen of  heeft u zware coronaklachten? Bel dan de huisarts. 
• Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of  het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op  
 met de arts.
• Laat anderen boodschappen doen.
• U mag in de tuin of  op het balkon zitten als u geen klachten heeft.
• Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus, dan mag u na 10 dagen  
 stoppen met de quarantaine. 

Meer informatie over thuisquarantaine vindt u op www.rijksoverheid.nl. 
Op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen (de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken) 
bekijkt u de reisadviezen voor alle landen.

Thuisquarantaine

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u tot 1 oktober 2020 een 
tijdelijke aanvulling op uw inkomen ontvangen als het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt. 

De TOZO regeling bestaat uit twee regelingen: 
1. Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder 
het sociaal minimum daalt. 
2. Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Aanvraagformulier online
Wilt u van beide regelingen gebruik maken dan vragen wij u beide digitale aanvraagformulieren in te vullen en in te 
dienen. U vindt de aanvraagformulieren op https://oosterhout.nl/gemeentewinkel/tijdelijke-overbruggingsregeling-
zelfstandig-ondernemers/ onder het kopje ‘Formulieren’.

De huidige regeling loopt tot 1 oktober 2020. Wat er gebeurt na 1 oktober is nu nog niet bekend. Zodra we daar 
meer over weten, informeren wij u.

Let op: het aanvragen van de Tozo-regeling is gratis. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen. Dit is 
meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of  heeft u vragen? Bel dan naar 14 0162 en wij helpen u verder. 

Tot 1 oktober overbruggingsregeling 
voor zelfstandig ondernemers


