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Beste Oosterhouters, 
vragen staat vrij

De rode draad van deze week was voor mij een tsunami van vragen. 
Vragen die ik zelf had, die anderen mij stelden, of anderen die 
mij vroegen iets te doen. De persconferentie kondigde een hoop 
maatregelen aan. De impact die de maatregelen op mensen heeft, 
zorgde voor een stroom aan vragen aan de gemeente. Ontheffingen, 
hoe dan, wat betekent dit voor ons, hoe zit dat met die mondkapjes? 
Allemaal hele legitieme vragen die zorgvuldige antwoorden 
verdienen. Te midden van deze corona-perikelen heb ik deze week 
kans gezien om een bezoekje te brengen aan twee groepen zes 
van openbare basisschool De Pionier. Op verzoek van Thijs, mijn 
buurjongen.

Thijs is een heel aardige jongen, die nieuwsgierig is naar wat de 
wereld hem te bieden heeft.  Hij stelt ook altijd leuke vragen als je 
ergens mee bezig bent. We hebben ondertussen al een leuke band 
opgebouwd. Christel gooit voetbalplaatjes van de supermarkt bij 
hem in de brievenbus en Thijs brengt ons wel 
eens cupcakes, die hij samen met zijn moeder 
heeft gebakken. Dus toen Thijs vroeg of ik 
iets wilde komen voorlezen en vertellen in zijn 
klas, twijfelde ik geen moment. Als het maar 
coronaproof is. En zo las ik het verhaal over 
stadswapens, een kasteelheer en zijn zoon die 
later ridder zou worden. 

Na het verhaal hadden we het samen over 
ridders en hoe zij andere mensen hielpen 
en beschermden. Die letterlijk hun leven in 
dienst zetten van anderen. En dus kwamen we op de ridders van 
tegenwoordig, wat natuurlijk onze hedendaagse vrijwilligers zijn. 
Zij zorgen voor anderen en ze beschermen ze bijvoorbeeld tegen 
eenzaamheid. Soms mag ik deze moderne ridders ook nog wel eens 
ridder maken, maar dan in de Orde van Oranje Nassau. Veel kinderen 
kenden wel iemand in hun familie, kennissenkring of buurt die ooit 
een lintje had gekregen. Wat mooi zou het zijn als deze kinderen 
in de toekomst ook ridders voor anderen kunnen zijn. De kinderen 
vroegen me daarna nog de hemd van het lijf. En ik kan u vertellen 
dat het beantwoorden daarvan soms nog best lastig was. 

Het stellen van veel vragen door groot en klein is belangrijk om 
scherp te krijgen wat er allemaal gebeurt. Maar ook waarom we 
dingen moeten doen én hoe. Of het nu voor de jongeren is met vragen 
over de toekomst of de vragen van volwassenen over de situatie nu. 
Iedere vraag verdient een zorgvuldig antwoord. Ik hoop dat we vooral 
met de antwoorden iets voor anderen kunnen betekenen en doen. 
Zelfs als het antwoord is: “Ik weet het (nog) niet, maar ik ga mijn 
best voor je doen.”

Ik wil dan ook nogmaals mijn dank uitspreken aan allen die daar 
ook iets mee hebben gedaan. Of het nu mantelzorgers zijn of 
vrijwilligers die op dit moment de kwetsbaren beschermen door 
bijvoorbeeld boodschappen voor hen te doen. Jullie zijn, groot of 
klein, een beetje de ridders van deze tijd. 

“Vragen staat vrij,” dachten ook de mensen van ‘Met Je Hart’. Zij 
organiseren van alles om eenzaamheid te doorbreken. Zij vroegen 
mij of ik hier aandacht voor wilde vragen. En dat doe ik graag. Ik 
ben namelijk ambassadeur en groot bewonderaar van deze groep 
betrokken mensen. Mag ik aan u vragen de komende weken eens 
extra aandacht te schenken aan hen die alleen zijn? En probeer 
contact te leggen, al is het nu vooral op afstand. En als u uiteten gaat 
in één van onze mooie restaurants, kunt u ‘Met Je Hart’ steunen door 
bij het afrekenen een euro te doneren. Van dit bedrag organiseert 
‘Met Je Hart’ een kerstdiner voor ouderen in Oosterhout. Dat lijkt 
me niet te veel gevraagd.

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs, burgemeester van 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. Ook draagt u, net als onze 
medewerkers, voortaan een mondkapje als u op bezoek bent in het stadhuis. 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 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 www.oosterhout.nl of  via telefoonnummer 
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.

Het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes is sinds vorige week een dringend landelijk 
advies. Dat geldt bijvoorbeeld voor winkels, horeca, musea en vliegvelden. Dus gaat u boodschappen doen, naar 
een museum, restaurant of bioscoop? Draag dan een niet-medisch mondkapje, zodat uw neus, mond en kin 
bedekt zijn. Dit doet u ook als u gaat tanken bij een benzinestation, in een parkeergarage bent of bijvoorbeeld op 
het station staat. Want in het openbaar vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht. 

Ook bij contactberoepen
Heeft u een afspraak bij de kapper, fysiotherapeut, masseur of  bij welk ander contactberoep dan ook? Dan draagt 
zowel u als degene waar u een afspraak mee heeft een mondkapje. 

Denk aan de basisregels
De basisregels blijven natuurlijk nog steeds gelden:
• Houd 1.5 meter afstand
• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• 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

Oosterhout, meer voor elkaar. 

Bezoek aan stadhuis? 
Alleen op afspraak én met mondkapje

Dringend advies: gebruik een 
mondkapje in publieke binnenruimtes

Thuiswerken blijft de norm. 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! 

Werk thuis, 
tenzij het écht 
niet anders kan 
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Openbaarvervoer- en taxibedrijven nemen maatregelen tegen verspreiding 
van het coronavirus. Ze volgen daarbij de adviezen van het RIVM op. Als u 
reist met de bus, tram, trein, metro, veerboot of taxi draagt iedereen vanaf 
13 jaar een niet-medisch mondkapje. Zet het niet-medisch mondkapje ruim 
voor het instappen op, om het instappen veilig en snel te laten verlopen.

Beperk uw reizen
Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder 
contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Beperk 
daarom uw reizen. Als u dan toch moet reizen, vermijd dan drukte, volg de 
basisregels, houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje. Dit geldt voor 
heel Nederland.

Heeft u (milde) klachten die passen bij het coronavirus? 
Laat u dan testen. U kunt online of telefonisch een afspraak maken. 

Online 
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest maakt u met behulp van uw DigiD 
een testafspraak. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem 
vervolgens beschikbare testlocaties en tijdstippen. Een bevestiging volgt 
via sms of  e-mail. Als de uitslag bekend is, ontvangt u een email. U 
bekijkt uw uitslag door weer in te loggen op de coronatest website met uw 
DigiD. Bij een positieve testuitslag belt de GGD naar u, zodat het bron- en 
contactonderzoek direct kan starten. 

Telefonisch 
U kunt ook telefonisch een afspraak maken, via het landelijke telefoonnummer 
0800-1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 uur tot 20:00 uur 
bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet 
de regels rondom sport aangepast. Het is 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 nog voor de 
komende 2 weken.

Waarom geen publiek meer?
Publiek is niet meer toegestaan, omdat de besmettingscijfers zo zorg-
wekkend 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. Een uitzondering geldt voor 
rij-ouders die hun kind naar een uitwedstrijd brengen. 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 afgelopen week stond in het teken van eenzaamheid tijdens de 
Week van de Eenzaamheid. Door het hele land was er 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. 
Wilt u meer informatie over de Week van de Eenzaamheid, kijk dan op 
www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/ 
Oosterhout, meer voor elkaar.

Wat doet u in de Week tegen Eenzaamheid?

Maatregelen tegen verspreiding 
coronavirus in het ov en de taxi

Klachten? Laat u testen!

Tijdelijk geen publiek meer bij 
sportwedstrijden of trainingen

Veertig procent van de kinderen die opgroeien in armoede, hebben ouder(s) die werken. Het lukt deze ouders, 
ondanks dat ze soms fulltime werken, niet of nauwelijks om rond te komen. Ouders lopen voortdurend ‘op een 
richeltje’. Ze spannen zich tot het uiterste in om de gevolgen van het leven in armoede voor hun kinderen te 
verzachten. Rondkomen van weinig is hard werken, elke spontaniteit ontbreekt en ouders staan voortdurend voor 
lastige keuzes. Leven in armoede betekent vaak stress, schaamte en isolement. Werken betekent niet dat het 
gezin kan ontsnappen aan armoede. Een laag besteedbaar inkomen, weinig mogelijkheden om meer te verdienen 
of om nog meer op de uitgaven te bezuinigen zijn factoren waar deze ouders mee te maken hebben. Niet zelden 
leven deze gezinnen onder het sociaal minimum.

Altijd op een richeltje lopen
Onlangs verscheen het rapport ‘Altijd op een richeltje lopen’, uitgevoerd door Sam&. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen Stichting Leergeld, het Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Zij spannen zich in, elk op hun eigen manier, om de gevolgen van armoede voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar zoveel mogelijk te verzachten. Het doel van dit rapport is het bestaande ondersteuningsaanbod beter 
toegankelijk te maken voor gezinnen van wie de ouder(s) werken. Sommige ouders hebben ook niet het idee dat ze 
tot de doelgroep behoren voor wie deze kindregelingen zijn bedoeld. Zo stelt een ouder: ‘Bij armoede heb ik een 
andere beleving. Dan leef  je op droog brood en water’. Een andere ouder zegt: ‘Andere mensen hebben het veel 
slechter’. 

Vrijwilligers van Leergeld helpen gezinnen verder
Vaak zijn ze via hun eigen netwerk gewezen op Stichting Leergeld, zodat bijvoorbeeld de kosten voor een schoolreis, de 
contributie voor de scoutingvereniging of  de extra kosten voor tweetalig onderwijs (gedeeltelijk) kunnen worden vergoed. 
Stichting Leergeld West-Brabant Oost ziet een toename van gezinnen die nog niet eerder hebben aangeklopt, maar door 
de huidige corona crisis het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Zij zijn bijvoorbeeld door een buurvrouw 
of  door een zorgcoördinator op school gewezen op de steun die Stichting Leergeld kan bieden. Zodra een gezin een 
aanvraag heeft ingediend, neemt een vrijwilliger van Stichting Leergeld contact op om telefonisch de aanvragen door 
te nemen. Ook wordt er aandacht besteed aan de voorzieningen binnen de gemeente, waar gezinnen met werkende 
ouders vaak onvoldoende van op de hoogte zijn, omdat ze denken dat ze er niet voor in aanmerking komen.
 
Aanvraag indienen
Ben jij een ouder die elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor 
extra ondersteuning via Stichting Leergeld? Dien dan nu je aanvraag in op  www.leergeldwbo.nl/aanvraag/. Wil jij je 
inzetten als vrijwilliger en ervoor zorgen dat deze kinderen wél mee kunnen doen? Mail dan je CV en motivatiebrief  
naar algemeencoordinator@leergeldwbo.nl. 

Een baan en toch weinig te besteden: 
Leergeld is er ook voor deze gezinnen

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 en met 31 maart 2021
De Tozo-3 regeling geldt vanaf  1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Op grond van Tozo-3 wordt het inkomen 
aangevuld tot het sociaal minimum. De extra voorwaarden van een vermogenstoets heeft het kabinet uitgesteld. 
Wel is er een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt bij de bepaling van het 
recht op uitkering. 

Naast de inkomensondersteuning biedt de Tozo ook de mogelijkheid om bij liquiditeitsproblemen door de coronacrisis 
een bedrijfskrediet te verstrekken. Het maximum van dit bedrijfskrediet bedraagt € 10.157. Dit maximum geldt voor 
Tozo-1, Tozo-2 en Tozo-3 samen.

Na 31 maart Tozo-4
Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 geldt de Tozo-4. Voor Tozo-4 geldt wel een vermogenstoets. De 
vermogenstoets houdt in dat als u samen met uw eventuele partner en uw inwonende minderjarige kinderen in 
totaal € 46.520 of  meer aan beschikbare geldmiddelen heeft. u geen recht hebt op een aanvullende uitkering.

Aanvragen Tozo-3
U vraagt de Tozo-3 aan via www.oosterhout.nl > corona nieuws ondernemers > Aanvraag Tozo (eerste rij, linkse 
tekstblok). Wanneer u de aanvraag voor Tozo-3 voor 1 december 2020 indient, kan de uitkering worden aangevraagd 
met ingang van 1 oktober 2020. Bij een aanvraag vanaf  1 december 2020 kan de uitkering pas ingaan op de eerste 
van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over Tozo-3 of  de andere financiële regelingen? 
Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen. 

Geen vermogenstoets voor 
Tozo-3 regeling voor ondernemers


