
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

FYSIEK ONDERWIJS OPEN, ANDERE 
CORONAMAATREGELEN VERLENGD
De vaccinatiegraad in Nederland is hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig. Er is 
nog steeds een groep mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door 
infectie. 
De vierde besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar 
verwachting niet verder op. Dat laat het belang van vaccineren zien. Maar het gunstige beeld nu, is nog geen 
garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter. 

Het kabinet heeft besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus 
geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen zijn 
verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap 
te zetten. 

30 augustus: geen 1,5 meter afstand meer in het mbo en hoger onderwijs
Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar weer fysiek les volgen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. 
De 1,5 meter geldt dan niet meer. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs 
verantwoord te laten plaatsvinden. Zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van 
mondkapjes buiten de les- en collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken 
in stand. 

Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot. Door de 1,5 meter los te laten in het mbo, hbo en 
op universiteiten kunnen zij het nieuwe studiejaar goed beginnen. 

Overige coronamaatregelen verlengd
Alle overige maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats ver-
plicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en 
discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. De uitbreiding van 
de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming voor evenementen wordt daarom verlengd 
tot en met 19 september. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de spits te mijden blijft 
staan. 

Gratis testen voor reizen wordt verlengd tot 1 oktober. Dit betekent dat mensen die op reis gaan ook in de maand 
september een gratis reistest kunnen laten afnemen. Een afspraak voor een gratis test maakt u via het online 
afsprakenportaal testenvoorjereis.nl. 

Basisregels blijven
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als u al gevaccineerd bent. 1,5 meter afstand houden, handen 
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig zorgen voor frisse lucht 
in binnenruimtes. 

Een hoge vaccinatiegraad betekent niet dat het coronavirus helemaal weg is. Het virus blijft circuleren, ook in 
Nederland. Er kunnen nieuwe varianten komen. Het blijft dan ook belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat 
testen, ook als u al gevaccineerd bent. Zo houden we zicht op het virus en zijn nieuwe oplevingen op tijd in beeld. 

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

ONTDEK OOSTERHOUT MET DE FOTOSPEURTOCHT
De fotospeurtocht is leuk voor iedereen! Start op de Markt bij de Sint Jans-
basiliek en loop in ongeveer 50 minuten de route. Houd ogen goed open en 
kijk af en toe eens achterom. Want door de objecten en gebouwen die staan 
afgebeeld op de foto’s in de juiste volgorde te zetten ontstaat een woord. 
Stuur de oplossing in en win een leuke prijs! 

U vindt de fotospeurtocht op www.oosterhout.nl/speurtocht 

De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het corona-
virus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen 
wassen, afstand houden, testen en thuisblijven bij klachten en zorgen voor 
voldoende frisse lucht, worden minder mensen besmet.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 
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Horeca

Overzicht coronamaatregelen 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap 
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige 

huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Meer bezoekers mogelijk. 
•     Kleinschalige evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats en 
van maximaal 1 dag met 
maximaal 750 bezoekers 
toegestaan. 

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs 
toegestaan. 

 
Per 30 augustus fysiek onderwijs in 
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht
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OVERZICHT CORONAMAATREGELEN
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de 1,5 meter loslaten.
Per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.
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Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, testen en thuisblijven 

bij klachten, en zorgen voor voldoende frisse lucht, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Schud geen handen.

Wassen

Geef elkaar de ruimte.

Houd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Lucht

 .

 .
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BASISREGELS VOOR IEDEREEN
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Inspiratie nodig voor een leuk dagje weg of een toffe activiteit om thuis te doen? Gemeente Oosterhout ontwikkelde de Route du Kaai zomerkalender. 
Bekijk de volledige kalender op www.oosterhout.nl/inwoners/zomerkalender.

DE ROUTE DU KAAI ZOMERKALENDER!

VAKANTIEPLANNEN? GA WIJS OP REISCORONA MELDER APP



WELK CORONABEWIJS HEB IK NODIG? 
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ZELFTESTEN VOOR ALLE HUISHOUDENS 
IN NEDERLAND

STRENGERE REGELS BIJ TERUGKOMST 
NAAR NEDERLAND

Tussen 10 augustus en 1 september ontvangt u een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport waarmee u kosteloos twee corona-zelftests kunt bestellen. Met een code in de brief kunt u online de 
tests aanvragen, die binnen anderhalve week worden thuisbezorgd. Zo kunnen mensen zich testen voordat 
ze andere mensen ontmoeten, bijvoorbeeld op het werk, op school of op een verjaardag. Het kabinet roept 
iedereen op om dat te doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

In 4 stappen zelftesten bestellen
1. Ga naar de website zelftestenbestellen.nl en vul uw unieke code in die in uw brief staat. Druk op ‘Verstuur code’.  
 Of scan de QR-code die u in uw brief vindt. 
2. Vul uw postcode in. Zo kan de website controleren of de code uit de brief bij uw postcode hoort. 
3. Vink het vakje aan waarin u bevestigt dat u 2 gratis zelftesten wil ontvangen. 
4. Druk op de knop ‘Bevestig en Bestel’ om uw bestelling definitief te maken. 

U hoeft niet thuis te zijn om de zelftesten te ontvangen. Ze passen door de brievenbus. U ontvangt de zelftesten in 
een envelop van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zelftest voor de zekerheid
Een zelftest doet u voor de zekerheid, om te testen of u corona hebt. Bijvoorbeeld als u naar een plek gaat waar veel 
mensen bij elkaar komen. Bij een positieve zelftest moet u uzelf altijd direct opnieuw laten testen bij de GGD. 
Een zelftest doet u alleen als u geen klachten heeft. Heeft u wel klachten zoals koorts, benauwdheid, verkoudheid 
en smaak- of reukverlies, of was u in de buurt van iemand met corona? Laat u dan meteen testen bij de GGD. Dat 
geldt ook voor mensen die in thuisquarantaine zitten en zich op dag 5 willen laten testen. Of voor mensen die 
terugkomen van vakantie uit een (hoog)risicogebied. Jongeren tot 27 jaar zijn altijd welkom bij de GGD voor een 
coronatest. 

Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/zelftest

Om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis wordt genomen, hebben reizigers vanaf 12 jaar sinds  
8 augustus bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel 
reisadvies. 

Voor terugkomst naar Nederland
Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona, kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. 
Andere reizigers moeten zich voor vertrek laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een 
negatieve testuitslag. Een PCR-test mag niet ouder zijn dan 48 uur en een antigeen-test niet ouder dan 24 uur. 
Voor mensen die geen gebruik maken van eigen vervoer, controleren vervoersmaatschappijen voor het instappen 
of reizigers over een coronabewijs beschikken. Een coronabewijs kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief 
testbewijs zijn. Voor reizigers uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer.  

Na aankomst in Nederland
Voor iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland is het advies: test uzelf. Ook na 
vaccinatie of doormaken van een besmetting kunnen mensen het virus namelijk nog bij zich dragen en anderen 
besmetten. Reizigers uit landen met een geel reisadvies die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van 
corona, krijgen het dringende advies om op dag 2 en 5 na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest 
te doen. Ook mensen die geen klachten hebben kunnen het virus bij zich dragen en anderen besmetten. Er geldt 
bij terugkomst geen quarantaineplicht voor reizigers uit EU-lidstaten naar Nederland, tenzij er sprake is van een 
nieuwe virusvariant in het land van verblijf.  

Inreizen naar Nederland vanuit een land buiten Europa
Voor reizen buiten Europa blijft de lijst van de Europese Unie met veilige landen leidend. Van reizigers uit landen die 
op deze lijst staan is sinds 8 augustus een testbewijs of vaccinatiebewijs vereist voordat ze naar Nederland reizen. 

Als u op reis gaat, terugreist naar Nederland of een evenement wilt bezoeken, 
heeft u steeds vaker een coronabewijs nodig. Op welk coronabewijs u recht 
heeft, verschilt per situatie. In onderstaand overzicht leest u bij welke situatie 
welk coronabewijs hoort. 

Meer informatie over het coronabewijs vindt u op: 
www.rijksoverheid.nl/coronabewijs. 


