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rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

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

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

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

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.

Beste Oosterhouters, 
onze stinkende best!

Vol spanning heb ik deze week met mijn crisisteam het aantal 
besmettingen in Oosterhout gevolgd. En ik ben maar gelijk heel 
eerlijk tegen u. Het viel mij echt tegen. Het aantal besmettingen 
verschilt van dag tot dag, maar loopt ook in Oosterhout sterk op. Dit 
kan niet zonder consequenties blijven. Dit gaat ten koste van onze 
vrijheid en erger nog, onze gezondheid. Lokale maatregelen, zoals 
het sluiten van verzorgingshuizen bij besmettingen, komt in den 
lande weer vaker voor. Kwetsbare mensen zonderen zich steeds vaker 
af. De eenzaamheid neemt weer toe. Dat wil ik niet. Ik wil samen 
met u mijn stinkende best doen om deze drastische maatregelen en 
daarmee de eenzaamheid te voorkomen. 

Waarom kunnen we ons niet een aantal maanden, hoe moeilijk ook, 
houden aan de basismaatregelen? Waarvan de anderhalve meter de 
meest effectieve is om het virus te beteugelen. Ik ervaar zelf ook 
de sociale armoede die er mee gepaard gaat. Ik heb nog steeds de 
menselijke reflex van het schudden van handen en het geven van een 
knuffel of het schouderklopje. Maar het kán gewoon níet. Ik geef toe: 
ik doe mijn stinkende best, maar ik ben geen robot en dus ook niet 
foutloos. En toch wil ik samen met jullie het voorbeeld geven dat het 
wél kan. Door het te blijven proberen lukt het mij, en velen van u, 
redelijk goed. Ons gedrag breekt de tweede golf.

Deze week was ik bij een bijeenkomst van ondernemers om iets 
te vertellen over het coronavirus. Ook zij houden hun hart vast. 
Ze hebben de afgelopen maanden keihard met hun medewerkers 
gewerkt om het hoofd boven water te houden in deze crisis. En dat is 
geen kattenpis. Daarnaast heb ik een paar dagen terug een predicaat 
Hofleverancier uitgereikt aan de eigenaar van Holland Foods. U weet 
wel, die van de Oosterhoutse kaneelstok. Deze ondernemer vertelde 
waarom zijn bedrijf nog altijd bestaat na twee wereldoorlogen, 
een crisis en zelfs dit virus. “Investeer in samenwerken met je 
medewerkers, dan zetten zij in moeilijke tijden een stapje meer.” 
Ik reikte het predicaat niet alleen uit voor die mooie historie, maar 
ook voor een mooie toekomst. Laten we er samen voor zorgen dat 
al onze Oosterhoutse ondernemers niet nog meer onnodige schade 
ondervinden door nóg meer maatregelen. Zodat ze de toekomst 
met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Ze zijn de motor van onze 
economie en dus van onze welvaart en daarmee belangrijker nog, 
ons welzijn.

Gisteren kondigde onze minister-president strengere maatregelen 
aan. Er kan gelukkig nog steeds een hoop (binnen de basis-
maatregelen), maar de teugels worden flink aangetrokken.
Ik vraag u vriendelijk, maar dringend, zullen we samen onze 
schouders er (weer) onder zetten? En onze stinkende best doen 
voor onze kwetsbaren, jong en oud, onze ondernemers, hun en onze 
medewerkers, mensen in de zorg, in het onderwijs, uw naasten, 
buren en óók voor uzelf. De regels krijgen corona er niet onder, dat 
doen wij samen! Voor elkaar.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen op de kinderopvang en de basisschool enerzijds en kinderen 
in het voortgezet onderwijs, MBO of hoger onderwijs anderzijds. 

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:

• Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of  keelpijn), of  bekende  
 hooikoortsklachten, dan mag hij of  zij naar de kinderopvang of  naar de basisschool. Uw kind hoeft dan niet  
 getest te worden op corona.  
• Uw kind blijft thuis:
 o Bij andere klachten die passen bij corona, zoals bij koorts, benauwdheid of  bij (meer dan incidenteel)  
  hoesten. Uw kind blijft thuis tot de klachten 24 uur over zijn. 
 o Als er iemand thuis is met koorts en/of  benauwdheid. Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 o Als er iemand thuis is met corona. Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt uw kind klachten?  
  Maak dan een afspraak voor een coronatest. 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, MBO of hoger onderwijs geldt:

• Heeft uw kind verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of  keelpijn), koorts, last van   
 benauwdheid of  van (meer dan incidenteel) hoesten? Laat uw kind dan testen. Uw kind blijft thuis tot de uitslag  
 van de test bekend is. 
• Heeft uw kind koorts en/of  last van benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
• Heeft iemand thuis corona? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt iemand in het huishouden  
 klachten? Dan moet hij of  zij zich laten testen.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Mijn kind is verkouden: 
mag hij/zij dan naar school?

Met hoeveel mensen mag ik naar een restaurant of naar de bioscoop? 
Hoeveel mensen mag ik thuis uitnodigen? Met hoeveel mensen mag ik in 
mijn tuin zitten? Tijdens de persconferentie van deze week zijn nieuwe 
maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen zijn erop gericht om de 
kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen 
mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te 
doen. We zetten de belangrijkste maatregelen hieronder voor u op een rij:

• Thuis (in huis, in de tuin of  op het balkon) mag u maximaal 3 gasten  
 uitnodigen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
• In andere gebouwen dan de eigen woning mag een groep van maximaal  
 4 mensen samen afspreken, bijvoorbeeld in de bioscoop of  in een  
 restaurant. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee en voor een  
 gezamenlijk huishouden geldt een uitzondering. 
• In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen (inclusief  kinderen  
 tot en met 12 jaar) samen zijn. Dit geldt ook voor bruiloften, maar niet  
 voor uitvaarten. 
• Voor activiteiten buiten geldt een maximum van 40 personen (inclusief   
 kinderen tot en met 12 jaar).

Meer informatie en uitzonderingen vindt u op www.rijksoverheid.nl 

Met hoeveel mensen mag ik …. 

LANDELIJKE MAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER



Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet 
om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers. Het 
voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder 
het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de 
coronacrisis op te vangen.

Tozo-3 tot 30 juni 2021
De huidige Tozo-2 regeling loopt op 30 september 2020 af. Het vervolg op de Tozo-2 regeling is de Tozo-3 regeling. 
Deze gaat in op 1 oktober 2020 en loopt door tot en met 30 juni 2021. 

Extra voorwaarden
Aan Tozo-3 worden extra voorwaarden verbonden zoals een vermogenstoets. Dit betekent dat beschikbare geld-
middelen een rol spelen voor het recht op Tozo-3. Heeft u samen met uw eventuele partner en uw inwonende 
minderjarige kinderen in totaal € 46.520 of  meer aan beschikbare geldmiddelen? Dan krijgt u geen aanvullende 
uitkering.

Aanvragen Tozo-3
De Tozo-3 regeling is op dit moment nog niet gepubliceerd door het Rijk en is daardoor nog niet definitief  in werking 
getreden. De details van Tozo-3 zijn helaas nog niet volledig bekend. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de details van 
de vermogenstoets. Mogelijk wordt de invoering hiervan nog uitgesteld, maar hierover is nog geen zekerheid. Vanaf  
1 oktober 2020 kan u al wel een aanvraag voor Tozo-3 indienen via www.oosterhout.nl. De gemeente kan echter pas 
beslissingen maken over de ingediende aanvragen wanneer de regeling officieel in werking is. 

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/steunpakket. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan 
het adviesteam via 0800 - 2117.

Van 1 tot en met 8 oktober 2020 is het de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht 
voor het thema eenzaamheid. Ontmoeting en verbinding staan centraal, want eenzaamheid aanpakken begint met 
in contact komen. Mensen en organisaties zetten zich op allerlei manieren in om eenzaamheid te verminderen 
en te voorkomen. 

Wat doet u om eenzaamheid aan te pakken, in de week van de eenzaamheid, of daarbuiten? 
Deel een foto met korte toelichting van uw initiatief  tegen eenzaamheid via communicatie@oosterhout.nl o.v.v. 
Week tegen Eenzaamheid. Alle initiatieven presenteren we in het Weekblad ter inspiratie voor anderen én als dank 
voor alle kanjers die zich inzetten tegen eenzaamheid. Meer informatie over de Week van de Eenzaamheid vindt u 
op www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/ 

Oosterhout, meer voor elkaar.

Thuiswerken blijft de norm. Premier Mark Rutte riep deze week tijdens de persconferentie nogmaals iedereen op 
om thuis te werken. Op veel plaatsen is het te druk geworden op het werk en dat is terug te zien in de clusters van 
besmettingen. Als er in een werksituatie een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten. 
Dus: werk thuis, tenzij het écht niet anders! 

Tozo-3 regeling voor ondernemers

Wat doet u in de 
Week tegen Eenzaamheid?

Werk thuis, 
tenzij het écht niet anders kan 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet 
de regels rondom sport aangepast. Sinds 29 september 2020 is het 
niet meer toegestaan om naar sportwedstrijden of -trainingen te komen 
kijken. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor 
amateurwedstrijden. Ook zijn de sportkantines dicht. Deze maatregelen 
gelden in ieder geval voor de komende 3 weken.

Waarom geen publiek meer?
Publiek is niet meer toegestaan, omdat de besmettingscijfers zo zorgwekkend 
zijn dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat 
geldt dus ook voor sportpubliek. Het betekent ook dat ouders niet meer 
naar de wedstrijd van hun kind kunnen kijken. Ook sporters die klaar zijn 
met hun eigen wedstrijd of  training moeten voortaan zo snel mogelijk de 
sportaccommodatie verlaten. 

Sportkantines dicht
Om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen, sluiten we de 
sportkantines. Dat is niet leuk, maar op die manier kan het sporten zo lang 
mogelijk door blijven gaan. 

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode 
in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige 
mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten 
en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd 
zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende 
initiatieven waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn. 

Het kabinet wil gezamenlijk stilstaan bij de gevolgen van de coronacrisis. 
Aandacht hebben voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen 
die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit 
gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer bovenop?  
Op 6 oktober 2020 vindt er daarom een startbijeenkomst plaats om de 
komende periode ‘aandacht voor elkaar’ te hebben. Het gehele jaar vinden 
er nog verschillende activiteiten plaats. Voor meer informatie kijkt u op  
www.rijksoverheid.nl

Tijdelijk geen publiek meer bij 
sportwedstrijden of trainingen

Stilstaan bij verlies, aandacht voor elkaar 


