
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

4 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer en in vliegtuigen. 

 

In het personenvervoer, zoals taxi’s.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de helft van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, 
perrons en stations, en op het hele vliegveld. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals winkels en 
bibliotheken. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
masseurs. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter is een  
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants.* 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 
 

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*,  
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar. 
  
* Met uitzondering van afhalen

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
een leuke baan

Ja, ik heb écht een hele leuke baan. Natuurlijk zijn er wel eens redenen 
waarom een baan vervelend of zwaar kan zijn. Dat geldt voor iedereen. 
Ook bij het zijn van burgemeester zie ik wel eens ellende. Daarnaast is 
er verdriet genoeg op de wereld waar je mee wordt geconfronteerd. 
Het zou gek zijn als me dat niet zou raken. Maar ik kan u vertellen, er 
staat echt veel meer positiefs tegenover. Ik mag namelijk inwoners, 
evenementen, bedrijven en organisaties bezoeken.

Soms vragen inwoners mij of ik het niet lastig vind om altijd maar weer 
op pad te zijn in de avond of in het weekend. Natuurlijk willen wij er ook 
wel eens een weekendje tussenuit voor een bezoek aan onze zoons en 
familie of andersom. Maar wat velen van jullie misschien niet weten, is 
dat het juist deze bezoeken zijn, die ons (Christel en mij) het meeste 
energie geven. Het vergaderen en het lezen en beantwoorden van talloze 
mails is heel belangrijk, maar luisteren naar en spreken met mensen 
óók! Inwoners zijn bijna altijd blij als de burgemeester de tijd neemt 
om te komen kijken en daarmee waardering aan hen wil overbrengen. 
We worden altijd hartelijk ontvangen en mogen vaak meedoen met 
van alles. Zo leren we keer op keer weer wat nieuws van en over onze 
inwoners. Zoals ook deze week.

Deze week mocht ik naar het prachtige 
terrein van onze atletiekvereniging ATV 
Scorpio. Ik zag een aantal vrijwilligers 
druk bezig om het terrein in perfecte 
conditie te houden. Zelf mocht ik 
echter deelnemen aan een sessie 
van “Wandel +Lisette” van Lisette 
Martens. Samen met de deelnemers 
begon ik aan een pittige warming up. 
Ik stond echt versteld van de kracht, 
conditie en vooral positiviteit die al 
deze mannen en vrouwen op gevorderde leeftijd 
nog in huis hebben. Ik werd gekoppeld aan de 
oudste deelnemer. Siem is negenentachtig jaar 
en heeft vijfendertig jaar bij de politie gediend. 
Hij heeft twee - en misschien wel de barste - 
Elfstedentochten gereden. Wat een energieke 
en leuke man! Als je niet beter wist zou je zijn 
leeftijd nooit geloven. Wat Lisette goed en 
vol enthousiasme doet, is mensen op leeftijd 
bij elkaar brengen zodat ze elkaar kunnen 
ontmoeten. Bovendien doet ze er ook nog eens 
van alles aan om ze gezond te houden. Wat een 
leuke, sportieve maar vooral ook gezellige ochtend. Dat geeft figuurlijk - 
en in dit geval ook letterlijk - veel energie.

De tweede energiegever van deze week was het tien (eigenlijk 
elfjarige) bestaan van “Het Eetpunt” in Den Hout. Samen met Christel 
en vele anderen mocht ik daar de warme maaltijd/lunch gebruiken 
op uitnodiging van de aardige beheerder Casper van Aggelen. In het 
prachtige en sfeervolle dorpshuis van Den Hout komen mensen bij 
elkaar; de deelnemers van de dagbesteding van Prisma en de (over het 
algemeen) wat oudere inwoners van het kerkdorp. Onder de bezielende 
leiding van Mirjam van Loon wordt de maaltijd bereid door de drie J’s: 
Joyce, Jan, Jürgen en met verdere hulp 
van een aantal vrijwilligers. Wij kregen een 
fantastisch lekkere driegangen maaltijd 
voorgeschoteld, maar belangrijker nog, 
Christel en ik hebben weer veel inwo-
ners even mogen spreken. Het was bere-
gezellig en gaf ons een hoop energie. Wat 
heb ik toch een leuke baan!

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs- burgemeester van Oosterhout

BESMETTINGEN MOETEN OMLAAG, 
PASSENDE MAATREGELEN NODIG
Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen 
in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog 
verder oplopen. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren 
in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet 
extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. We zetten de belangrijkste hieronder 
voor je op een rij: 

• Sinds 3 november is het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. 
• Sinds 6 november is de mondkapjesplicht weer geldig op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op  
 alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Bijvoorbeeld in supermarkten,  
 winkels, bibliotheken, bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten, bij contactberoepen voor  
 zowel klant als dienstverlener en in stations en op perrons bij tram- en bushaltes.
• Ook geldt het coronatoegangsbewijs sinds 6 november op meer plekken. Bijvoorbeeld voor de horeca (binnen én  
 buitenterrassen en sportkantines), casino’s, culturele locaties zoals theaters en musea, zakelijke evenementen  
 zoals beurzen en congressen, georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar (muziekles en schilderles,  
 repetities voor zang, dans en toneel), publiek bij sportwedstrijden zowel professioneel als amateur en georgani- 
 seerde sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar (sportschool, groepslessen, zwemmen). Het corona- 
 toegangsbewijs is ook verplicht voor ouders die hun kind naar de sportlocatie brengen en daarbij een binnen- 
 ruimte betreden zoals bij zwemles. 
• Daarnaast vraagt het kabinet nogmaals aandacht voor de basisregels: testen en thuisblijven bij klachten, 1.5 meter  
 is een veilige afstand, schud geen handen, was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en zorg voor voldoende  
 frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden, zoals sluitingstijden voor horeca en het 
maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats. 

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op www.rijksoverheid.nl. 

BEZOEK AAN STADHUIS? ALLEEN 
OP AFSPRAAK ÉN MET MONDKAPJE
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 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. 

Afspraak maken
Op afspraak kunt u terecht van maandag t/m woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 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. 

Kom op tijd en alleen
Komt u naar een afspraak, dan mag dat met maximaal één begeleider. Houd u aan de RIVM richtlijnen en kom niet 
te vroeg, zodat u niet langer dan vijf 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 meekomen naar een afspraak. Op die manier voorkomen we drukte en 
houden we het veilig.

Via testenvoortoegang.nl kunt u zich gratis laten testen op de testlocatie in 
Arendshof 204. Heeft u vragen over de installatie van de CoronaCheck-app, of 
over het maken van een (papieren) coronatoegangsbewijs? Dan kunt u terecht 
bij het Informatiepunt Digitale Overheid bij Theek5 (Torenstraat in Oosterhout).  


