
Je houdt 1,5 meter 
afstand, tenzij je 
uit hetzelfde huis-
houden komt.

Veel restaurants en cafés hebben aanvullende (hygiëne) regels. 
Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.

  
 

Je moet aan een 
tafel of bar zi�en. 

Je moet aan een 
tafel zi�en. 

Je moet 
reserveren.

Je houdt 1,5 meter 
afstand, tenzij je 
uit hetzelfde huis-
houden komt.

Een medewerker 
vraagt je of je 
verkouden bent 
of koorts hebt.

Op terrassen 
mogen meer dan 
30 gasten zi�en, 
zolang er genoeg 
ruimte is om 
afstand te 
houden.

30 mei 2020

Stap voor stap:

Vanaf 1 juni kan de
horeca open
Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 
12 uur ‘s middags open. Er gelden wel regels:

Binnen Buiten

Binnen mogen 
maximaal 30 
gasten zijn.
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Een inititatief van de Gemeente OosterhoutHorecanieuws

Gastvrijheid, samenwerken en veiligheid 
zijn uitgangspunten in Oosterhoutse Horeca
Sinds 1 juni kunnen we weer wat meer. Terrassen en horecagelegenheden openen hun deuren om na weken 
weer gasten te ontvangen. Wél binnen de regels en richtlijnen. “Het was een flinke puzzel en we hebben veel 
samen overlegd met de horeca, politie, brandweer en andere specialisten,” aldus Robin van der Helm, wethouder 
economische zaken, “maar uiteindelijk hebben we een mooie mix tussen gastvrijheid en veiligheid.” Terras 
krijgt meer ruimte. De huidige terrassen krijgen meer plek en horecazaken die graag een terras willen, krijgen 
alternatieve plekken. In het centrum zijn gastheren en gastvrouwen die bezoekers wijzen op drukte, looprichtingen 
en alternatieven bij drukte. Ook matrixborden op de toegangswegen informeren bezoekers over de drukte in het 
centrum. Thuis kan je checken via een WhatsAppnummer of het druk is op de Markt of op de Heuvel. Het open 
zijn van de horeca kan alleen een succes blijven als iedereen zich houdt aan de basisrichtlijnen.

Dré de Jong van de Oosterhoutse afdeling Horeca Nederland is tevreden over het proces en de uitkomst: “Iedereen 
heeft meegedacht over het plan dat er nu ligt. Er is veel extra ruimte voor de ondernemer, zonder dat de veiligheid 
in het geding komt.” Naast de ruimte voor de terrassen staan er achter de Basiliek en op de Heuvel toiletwagens. 
De fietsenkelder onder de Markt is ook weer open, met wat aanpassingen (looprichting en geen bonnetjes). In 
de binnenstad verwelkomen we bezoekers door gastheren en gastvrouwen die bij drukte alternatieve routes of  
bestemmingen adviseren. De binnenstad is opgefleurd met vrolijke banieren die de bezoekers vragen zoveel mogelijk 
rechts te houden.

Het open zijn van de terrassen en de horeca binnen vindt plaats met in achtneming van de regels in de noodverordening, 
aangevuld met het protocol van Horeca Nederland. Enkele voorbeelden hiervan zijn het controlegesprek, het groene 
huisje op tafel voor huishoudens en het reserveren voor een bezoek aan een café of  restaurant. “De veiligheid en 
gezondheid van de gasten en het personeel is een groot goed en daar zijn we zuinig op,” geeft burgemeester Mark 
Buiis aan. “In nauw overleg met politie, brandweer en verkeersdeskundigen hebben we gekeken naar de looproutes, 
aanrijroutes voor hulpdiensten en bijvoorbeeld nooduitgangen. Het is mooi dat er meer ruimte komt, maar het 
moet wel veilig zijn.” Op straat, de Markt of  Heuvel staat via borden of  belijning aangegeven hoe bezoekers kunnen 
lopen, zonder te dicht bij elkaar te komen. “Het wordt steeds drukker op straat en we willen op een positieve manier 
stimuleren dat mensen elkaar met een glimlach de ruimte kunnen en willen geven.” 

Vermijd drukte
Crowdmanagement doen we op drie manieren. Allereerst kunnen mensen thuis checken hoe druk het is op het 
terras. Dat doen ze door de status te checken van de nummer: 06-34122882 voor de Markt en 06-34122883 
voor de Heuvel. Daarnaast laten matrixborden op de toegangswegen naar het terras zien hoe druk het is en deze 
geven ook alternatieven aan. Vervolgens vangen gastheren en gastvrouwen de bezoekers op en wijzen op drukte, 
looproutes en alternatieven. Op deze manier gaat Oosterhout op een gastvrije manier om met drukte.

Flexibel
“De plannen zijn in nauw overleg tot stand gekomen. De opstelling op de Markt is op donderdag 28 mei als 
proef  weggezet. En toch kan het zijn dat we na een paar dagen merken dat bepaalde zaken beter kunnen. Of  dat 
bijvoorbeeld de richtlijnen ineens veranderen. We hebben korte lijntjes en een hoop deskundigen in huis om snel te 
kunnen schakelen,” licht Van Der Helm toe. 

Succes
Deze verspoeling kan alleen een succes worden, wanneer de bezoekers, medewerkers en ondernemers zich aan 
de basisregels houden. Als je ziek bent, blijf  je thuis, vermijd drukte en hou 1,5 meter afstand. “Hoe gezellig 
het ook is in de stad, hoe groot de verleiding ook is, hét kan alleen als we het samen doen en ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt. Zo krijgen we in Oosterhout meer voor elkaar!”, besluit burgemeester Mark Buijs.

Het centum van Oosterhout

Terras, café en restaurant sinds 1 juni weer open 

Wat FIJN dat veel van onze terrassen weer open zijn. Wil je weten of  het 
druk is op de Markt of  op de Heuvel? Check op WhatsApp de Druktetelefoon!

06-34122882 voor de Markt
06-34122883 voor de Heuvel

Rood, oranje of groen
Je ziet bij de status van deze Druktetelefoon een rode, oranje of  groene smiley.

• Rode status: het is druk, kom gerust een andere keer of  probeer het 
 op een ander leuk terras in Oosterhout.
• Oranje status: enkele plekken vrij, maar het loopt snel vol.
• Groen: er is ruimte op het terras, je bent van harte welkom.

Bel of app niet, maar check de status
De Druktetelefoons worden bijgehouden door de gastheren en -vrouwen die 
op de Markt en de Heuvel staan. Zij doen dit tijdens hun werktijden op:
• vrijdag tussen 17.00 uur en 21.30 uur
• zaterdag van 11.30 uur tot 21.30 uur
• zondag van 13.30 uur tot 20.30 uur
Je kunt dus niet bellen en geen bericht sturen, want de dames en heren 
hebben het druk met het ontvangen van de bezoekers. Ze communiceren 
via de status.

Neem je verantwoordelijkheid
We hebben met zijn allen in Oosterhout keihard gewerkt en meegedacht 
om deze versoepeling op een veilige en gastvrije manier neer te zetten. “De 
Druktetelefoon is een mooi middel, waarmee je snel kunt kijken of  er nog 
plek is op de terrassen én je de lokale horeca kunt ondersteunen’’ aldus 
Robin van der Helm. Het wordt echter alleen een succes als iedereen zijn/
haar verantwoordelijkheid neemt. Ziek? Blijf  thuis! Naar het terras? Volg de 
aanwijzingen van de ondernemers, gastheren en -vrouwen en we maken met 
zijn allen een mooie start van het terrasseizoen! Oosterhout, meer voor elkaar!

Check op WhatsApp de Druktetelefoon 
voor het terras!
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 In Oosterhout krijgen we meer voor elkaar door samen 
te werken. Ondernemers en vastgoedeigenaren lenen 
hun binnentuinen, terras of  ruimtes uit aan horeca 
die zelf  geen of  nauwelijks terras heeft. 
Zie hier het extra terras van de Pub in de gang 
richting La Cantina. 
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Liefst met pin betalen

Gastvrijheid en veiligheid

Proosten op afstand Genieten op 1.5 meter afstandEensgezinde tafel

Gastvrouwen vangen je op en wijzen je op drukte, 
looprichtingen en alternatieven bij drukte

De fietsenkelder is open


