
BEKENDMAKINGEN VAN ONZE 
PARTNERS

Het college burgemeester en wet-
houders van Oosterhout maakt het 
volgende bekend.

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Bij het college burgemeester en 
wethouders zijn aanvragen voor on-
derstaande omgevingsvergunningen 
ingediend:

Voor: Het plaatsen van 34 
garageboxen

Locatie: Bavelstraat 8a, 4849 
PS Dorst

Referentie: 319465
Ingediend d.d.:
 17 november 2021

Voor: Het realiseren van een 
aanbouw met opbouw 
en het vervangen van 
verschillende kozijnen 
en dakkapellen

Locatie: Warandelaan 60, 4904 
PD Oosterhout

Referentie: 319771
Ingediend d.d.:
 19 november 2021

Wilt u een inhoudelijke toelichting 
op plannen dan kunt u deze digitaal 
opvragen bij Team Buiten Vergun-
ning en Handhaving via het con-
tactformulier op www.oosterhout.nl. 
Gelieve het referentienummer hier-
bij te vermelden.

Tegen de hierboven vermelde inge-
diende aanvragen kunt u in dit sta-
dium geen zienswijzen of bezwaar 
indienen. Deze mogelijkheid bestaat 
pas op het moment dat het college 
burgemeester en wethouders het 
voornemen heeft om medewerking 
te verlenen dan wel een beslissing 
op de aanvraag heeft genomen. 
Deze (ontwerp)besluiten zullen dan 
op de gebruikelijke wijze in dit blad 
worden gepubliceerd.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Door het college burgemeester en 
wethouders zijn de onderstaande 
omgevingsvergunningen verleend in 
de periode van 19 t/m 25 november 
2021:

Voor: Het legaliseren en uit-
breiden van de bestaan-
de woning

Locatie: Catharinastraat 2a, 
4901 GR Oosterhout

Referentie: 314530
Verleend d.d.:
 23 november 2021

Voor: Tijdelijke uitbreiding 
(circulaire huisvesting) 
basisschool de Marcoen 
met 4 lokalen, een 
werkplein en bijbeho-
rende ruimten voor een 
periode van 10 jaar 
(fase 2)

Locatie: Dennenlaan 71, 4849 
BD Dorst

Referentie: 317443
Verleend d.d.:
 22 november 2021

Voor: Het bouwen van een 
woning met bedrijfs-
ruimte (kavel W07)

Locatie: Heijligerweg 6, 4906 
MJ Oosterhout  
(Contreie)

Referentie: 306531
Verleend d.d.:
 22 november 2021

Voor: Het wijzigen van de 
voorgevel van de woning

Locatie: Vrachelshofje 3, 4904 
TG Oosterhout

Referentie: 319533
Verleend d.d.:
 22 november 2021

Wilt u een inhoudelijke toelichting 
op plannen dan kunt u deze digitaal 
opvragen bij Team Buiten Vergun-
ning en Handhaving via het con-
tactformulier op www.oosterhout.nl. 

Gelieve het referentienummer hier-
bij te vermelden.

Bezwaar
Belanghebbenden die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun 
belangen worden getroffen kunnen 
daartegen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaren 
indienen en wel binnen zes weken 
na verzending van het betrokken be-
sluit aan de aanvrager/aanvraagster. 

Voor nadere informatie omtrent 
de datum van verzending van het 
betrokken besluit kunt u terecht 
bij Team Buiten Vergunningen en 
Handhaving (tel. 14 0162), gelieve 
het referentienummer bij de hand te 
houden. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college bur-
gemeester en wethouders, Postbus 
10150, 4900 GB Oosterhout.

Na indiening van een bezwaarschrift 
bestaat de mogelijkheid om een 
voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda. 
De vergunning blijft in werking tot-
dat op het verzoek is beslist.

INTREKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Door het college van burgemeester 
en wethouders is de volgende om-
gevingsvergunning ingetrokken in de 
periode van 23 juni t/m 25 novem-
ber 2021:

Voor: Het bouwen van een 
woning

Locatie: Spieker 14, 4906 MP 
Oosterhout

Referentie: 201333
Ingetrokken d.d.: 23 juni 2021

Wilt u een inhoudelijke toelichting 
op plannen dan kunt u deze digitaal 
opvragen bij Team Buiten Vergun-
ning en Handhaving via het con-
tactformulier op www.oosterhout.nl. 
Gelieve het referentienummer hier-
bij te vermelden.

Bezwaar
Belanghebbenden die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun 
belangen worden getroffen kunnen 
daartegen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaren 
indienen en wel binnen zes weken 
na verzending van het betrokken be-
sluit aan de aanvrager/aanvraagster. 

Voor nadere informatie omtrent 
de datum van verzending van het 
betrokken besluit kunt u terecht 
bij Team Buiten Vergunningen en 
Handhaving (tel. 14 0162), gelieve 
het referentienummer bij de hand te 
houden. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college bur-
gemeester en wethouders, Postbus 
10150, 4900 GB Oosterhout.

Na indiening van een bezwaarschrift 
bestaat de mogelijkheid om een 
voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda. 
De vergunning blijft in werking tot-
dat op het verzoek is beslist.

Publicatie en rechtsmiddelen 
Bekendmakingen zijn ook digitaal 
beschikbaar op onze website htt-
ps://www.oosterhout.nl/nieuws/be-
kendmakingen of direct via website 
https://www.overheid.nl/aankondi-
gingen-over-uw-buurt

WET MILIEUBEHEER 

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend, gelet op artikel 8.41 
van de Wet milieubeheer, dat bij hen 
de volgende melding Activiteitenbe-
sluit milieubeheer is ingekomen: Sa-
lesdreef 11 Oosterhout, Thermen 
Oosterhout B.V.- Spa One.

VERKEER 

Onttrekking van wegen uit de 
openbaarheid Industrieweg

Ten behoeve van het waarborgen 
van de veiligheid van bedrijven heeft 
de gemeenteraad op 28 september 
2021 besloten om, op grond van 
de Wegenwet, de Industrieweg, ten 
noorden van de Koopvaardijweg, 
aan de openbaarheid te onttrekken. 

Omdat de Algemene wet bestuurs-
recht van toepassing is, heeft het 
voornemen van het college van bur-
gemeester en wethouders om de 
raad voor te stellen over te gaan tot 
het onttrekken van wegen aan de 
openbaarheid gedurende zes weken 
ter inzage gelegen.

Op het voornemen zijn geen ziens-
wijzen ingediend.

Op grond van het voorstel van het 
college van 19 juli 2021 heeft de 
gemeenteraad definitief besloten 
ten behoeve van het waarborgen 
van de veiligheid van bedrijven de 
Industrieweg, ten noorden van de 
Koopvaardijweg, te onttrekken uit 
de openbaarheid.

De stukken met betrekking tot het 
onttrekken van wegen aan de open-
baarheid liggen vanaf 1 december 
2021 tot en met 28 december 
2021 ter inzage bij de informatie-
balie van de gemeente Oosterhout, 
Slotjesveld 1. De stukken zijn ook te 
raadplegen via www.oosterhout.nl.

Bent u het als belanghebbende niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen vier weken na bekendma-
king van dit besluit beroep instellen 
bij de Rechtbank Zeeland-West-Bra-
bant, Postbus 90006, 4800 PA  
Breda.
Uw beroepschrift dient minimaal uw 
naam en adres te bevatten, de da-
tum waarop het beroepschrift wordt 
geschreven, uw handtekening, een 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u beroep instelt en de gronden 
waarop u beroep instelt.

DIVERSEN 

Besluit ambtshalve uitschrijving uit 
de Basisregistratie Personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat on-
derstaande persoon niet meer woont 
op het adres waar hij/zij volgens de 
Basisregistratie Personen staat inge-
schreven. Het college heeft besloten 
de bijhouding van de persoonslijst 
van deze persoon op te schorten. 
Deze persoon wordt uitgeschreven 
met als reden: “Vertrokken onbe-
kend waarheen” (Vow). 

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum / Datum besluit

van Driel, J.G.
18-08-1994 / 25-11-2021

U kunt tegen dit besluit bezwaar 
maken door binnen zes weken na de 
datum van het besluit in deze publi-
catie een bezwaarschrift in te dienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout, Post-
bus 10150, 4900 GB Oosterhout. 
Vermeld in deze brief uw naam en 
adres, het besluit waartegen u be-
zwaar maakt en de redenen van het 
bezwaar. Ten slotte is het belangrijk 
dat u een datum zet boven deze brief 
en hem ondertekent. Een bezwaar-
schrift indienen kan ook via het Di-
gitaal Loket op www.oosterhout.nl 
(dus niet per e-mail). Als spoed is 
vereist kunt u gelijktijdig met of na 
het indienen van uw bezwaarschrift 
een voorlopige voorziening aan-
vragen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Zeeland-West-
-Brabant te Breda, Postbus 90006, 
4800 PA. Aan het indienen van een 
verzoek tot een voorlopige voorzie-
ning zijn wel kosten verbonden, het 
zogenaamde griffierecht. 

Oosterhout, 1 december 2021

Officiële bekendmakingen van de gemeente Oosterhout staan ook op overheid.nl. 
Bovendien kunt u aangeven of u ze per mail wenst te ontvangen.

Controles hondenbelasting

Kledinginzameling Reshare
Met kleding of schoenen die u niet meer draagt 
kunt u anderen heel blij maken. Binnenkort 
haalt Reshare (Leger des Heils) textiel gratis bij 
u op. U krijgt daarvoor een speciale zak in de 
brievenbus. In deze zak mogen alleen schone 
en herbruikbare textiel zoals: schoenen (per 
paar gebonden), kleding, zachte knuffels, ac-
cessoires zoals riemen, tassen en hoeden, en 
huishoudelijk textiel zoals handdoeken, lakens 
en gordijnen. Bevuilde of natte textiel hoort niét 
thuis in de kledingzak. Verder neemt ReShare 
géén matrassen, dekbedden, kussens, vloer-
bedekking of tapijt mee. Op de zak staat de 
datum waarop u het textiel aan kunt bieden. 
We vragen u om de zak vóór 08.00 op een 
zichtbare plek buiten te zetten, bij de voordeur 
of aan de straat. 

Geen zak gekregen?
Heeft u een nee-ja, ja-nee of nee-nee sticker, 
dan krijgt u geen textielzak. In dat geval mag 

u ook een andere zak gebruiken om uw textiel 
aan te bieden.   

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.reshare.nl. 

Datum afhaal textiel Postcode - Omgeving
Maandag 6 december 4901 Oosterhout
Maandag 6 december 4902 Oosterhout
Dinsdag 7 december 4904 Oosterhout
Dinsdag 7 december 4905 Oosterhout
Woensdag 8 december 4907 Oosterhout
Woensdag 8 december 4908 Oosterhout
Donderdag 9 december 4906 Oosterhout
Donderdag 9 december 4909 Oosteind
Donderdag 9 december 4911 Den Hout
Donderdag 9 december 4849 Dorst 

3-6 december 
weekendafsluiting A27
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 3 december 
22.00 uur tot maandag 6 december 05.00 uur 
onderhoud uit aan de A27. Hierdoor is de A27 
tussen knooppunt Annabosch en knooppunt 
Hooipolder in de richting van Utrecht afgeslo-
ten voor het verkeer. Tegelijkertijd zijn alle tus-
senliggende op- en afritten afgesloten alsmede 
de parkeergelegenheid Kalix Berna en het tank-
station. Weggebruikers dienen door omleidin-
gen rekening te houden met extra reistijd.

Kijkt u voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl

Sinds 1 november 2021 vinden er controles 
plaats op de hondenbelasting. Legitiem BV voert 
deze controles uit in opdracht van de Belasting- 
samenwerking West-Brabant (BWB). Naar ver-
wachting zijn de deze controles eind december 
2021 uitgevoerd. De controleurs dragen herken-
bare bedrijfskleding met het logo van Legitiem. 
Op verzoek kunnen zij een legitimatiebewijs 
tonen. De controleurs houden rekening met de  
RIVM-regels omtrent het coronavirus.

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie op www.bwbra-
bant.nl > actueel > controle - hondenbelasting 
– 2021. Bij vragen kunt u de BWB bellen op 
(076) 52 98 300. U kunt ook het contactfor-
mulier invullen op de webpagina van de BWB 
www.bwbrabant.nl > actueel > controle - 
hondenbelasting – 2021.



Samen bouwen aan een gezonde en toekomstbestendige stad

Op bezoek bij de wethouder 
Boaz en Mitchell gingen vorige week op 
bezoek bij wijkwethouder Arnoud Kas-
telijns. De vriendjes willen graag een 
plek om te voetballen in hun buurt en 
zijn daarom langs de deuren gegaan om 
handtekeningen te verzamelen. En die 
handtekeningen boden ze vorige week 
aan de wethouder aan.

De gemeente kan niet altijd alle wensen 
vervullen, maar de jongens hebben deze 
keer geluk: de speelplek bij de Alexander 
Fleminghof / Henri Dunantstraat staat op 
de planning om aangepast te worden. De 
wens van de vriendjes probeert de ge-
meente hierin mee te nemen. Binnenkort 
haalt de gemeente nog meer wensen op 
van kinderen uit de wijk. De gemeente 
probeert die wensen waar mogelijk mee 
te nemen in een nieuw plan voor de 
speeltuin. 

Wethouder Arnoud Kastelijns: “Ik ben 
heel blij dat Boaz en Mitchell bij me 
langs zijn gekomen. Zij weten het bes-
te waaraan er behoefte is in hun wijk, 
wat de kinderen in de buurt leuk vinden. 
Onze collega van spelen, Nicolle, gaat 
met het ontwerp aan de slag en kijkt 
waar ze de wensen van de kinderen mee 
kan nemen. Zo bouwen we samen aan 
gezonde en toekomstbestendige wijken. 
Want samen krijgen we meer voor el-
kaar!”. Foto: Casper van Aggelen

Samen duurzaam met de buurt
De komende periode gaat de gemeente 
Oosterhout in samenwerking met part-
ner Buurkracht aan de slag met wijken, 
straten of dorpen die enthousiast zijn 
om te verduurzamen. Buurkracht is een 
zelfstandige stichting die buren helpt om 
de wijk samen te brengen en te verbe-
teren. De gemeente is op zoek naar een 
enthousiaste groep bewoners in een 
straat, dorp of wijk die samen graag aan 
de slag willen met duurzaamheid. Denk 
bijvoorbeeld aan het collectief aanleg-
gen van groene daken, het aardgasvrij 
maken van de straat of het plaatsen van 
zonnepanelen. Onze partner Buurkracht 
begeleidt bewoners in het maken van 
een wijkaanpak. Met kleine stappen en 
simpele maatregelen die niet veel hoeven 
te kosten. Als pilotwijk kunt u het voor-
beeld zijn voor de rest van Oosterhout en 
kunnen andere wijken leren wat de voor-
delen zijn van een gezamenlijke aanpak. 

Wat moet u doen?
Scan de QR-code met uw smartphone of 
kijk op doemee.oosterhout.nl bij ‘Samen 
duurzaam met de buurt’ om uw idee in 
te sturen. Als genoeg mensen in de wijk 
uw idee ondersteunen gaan we met u en 
de rest van de bewoners in gesprek. 

Mijn rol als wijkmakelaar zie ik als de rol van een regisseur die inwoners, ambtenaren en 
externe partners als Surplus of Thuisvester aan elkaar verbindt. In mijn vorige functie 
als buurtcoördinator was ik ook al erg betrokken bij verschillende buurtpreventie- en 
bewonersgroepen in Oosterhout en die ervaring komt nu goed van pas. Doel is om 
minder losse kleine initiatieven op te pakken, maar de grote lijnen te zien en de juiste 
mensen aan elkaar te verbinden

Samen bereiken we meer
Het werken met mensen in de wijk vind ik het leukst; motiveren, initiatieven van de grond 
krijgen, helpen bij vragen. Bijvoorbeeld wanneer de juiste route naar een groenere of 
veiligere buurt onbekend is. Want samen bereiken we zoveel meer. Ik ga altijd uit van de 
kracht van een wijk zelf. Ik hoef niet aan te geven wat anders moet of kan, dat weten de 
bewoners van een wijk heel goed zelf. Wat ik wel kan doen? Meekijken, zorgen dat ze de 
juiste mensen binnen de gemeente Oosterhout bereiken en zorgen dat dit proces zo goed 
mogelijk verloopt.

Ontmoeten
Het is mooi om te zien hoe bewoners, ondanks de beperkingen het afgelopen jaar, toch 
prachtige activiteiten met elkaar hebben georganiseerd die mensen in wijken verbinden. Ik 
zie ook steeds meer bewoners actief worden met buurtinitiatieven. Ze zetten bijvoorbeeld 
hun wijk vol met prachtige bloemen of realiseren samen beweegroutes. Ik verwacht dat er 
komend jaar weer meer ruimte is voor het organiseren van straatspeeldagen, burendagen, 
NL-doet dagen of andere dagen om elkaar te ontmoeten. Het mooie is dat de gemeente 
sommige activiteiten die zorgen voor verbinding en ontmoeting ook nog eens financieel 
ondersteunt via een klein zapp-budget.

Contact
Bewoners kunnen contact met me opnemen als ze iets willen organiseren of vragen hebben, 
maar niet goed weten wie ze daarvoor nodig hebben. Hopelijk krijgen we  weer steeds meer 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten tijdens een gezellig feest in de wijk!

Hallo, ik ben Merijn Scheifes en 
wijkmakelaar voor Centrum, West, Slotjes, 
Strijen, Leijsenakkers, Den Hout en Oosteind. 

Melden van losliggende stoeptegels, kapotte 
lantaarnpalen of over het openbare groen? 
Gebruik de MijnGemeente App

Jouw wijkmakelaar: Merijn Scheifes

Wil jij ook meer voor elkaar 
krijgen in je wijk?

Wijkgericht werken

Neem contact met me op via: 

• m.scheifes@oosterhout.nl 
• 14 0162
•      Wijkmakelaar Merijn
• Of plaats het idee waar jij mee aan de slag 
 wilt op ideeënplatform Doemeeoosterhout.nl

www.oosterhout.nl



www.mijnafvalwijzer.nl

Afvalkalender 2022 
binnenkort online
In de afvalkalender kan iedereen zien wanneer men welk soort huisafval aan straat 
kan zetten. De afvalkalender 2022 komt begin december online op www.mijnafval-
wijzer.nl. U kunt ook de handige Afvalwijzer App downloaden. Via de website en 
de App kunt u handige meldingen voor herinneringen instellen. Zo krijgt u dan een 
e-mail of melding op uw smartphone dat u binnenkort uw huisafval aan straat kan 
zetten. Zo zet u nooit meer te laat uw afval aan straat! 

Stop papieren afvalkalender 
Vanaf dit jaar stopt de gemeente met 
het huis-aan-huis verspreiden van een 
papieren afvalkalender. Bij veel huishou-
dens verdween de afvalkalender vaak 
ongelezen bij het oud papier. Daarnaast 
hebben veel inwoners de behoefte om 
de kalender op ieder moment te kun-
nen raadplegen. Het stoppen met een 
papieren afvalkalender levert een bespa-
ring op van ruim € 30.000,-. En onze 
gemeente wordt hiermee ook een stukje 
duurzamer. Eventuele verbeteringen in 
de inzamelroutes kunnen dan ook sneller 
worden doorgevoerd.  

Afvalkalenders eenmalig in weekblad 
De gemeente beseft dat het voor veel in-
woners even wennen is, geen papieren 
afvalkalender meer. Daarom vindt u (al-
leen in dit overgangsjaar) in het week-
blad Oosterhout van week 51 een bijlage 
met kalenders per afvalinzamelingsroute. 
Afhankelijk van waar u woont, kunt u de 
juiste route uit de krant knippen. 

Daarnaast kunt u ook eventueel via www.
mijnafvalwijzer.nl uw afvalkalender uit-

printen. Als u geen printer heeft en ook 
geen familie, vrienden of bekenden die u 
hierbij kunnen helpen, dan kunt u de ka-
lender ook opvragen bij de receptie van 
het stadhuis of bij Theek5 (Torenstraat).

Vragen over afval
Heeft u vragen over afval of de afvalin-
zameling? Hiervoor kunt u terecht bij de 
Helpdesk afval, telefoonnummer 0800 – 
33 36 699.

Start met pilot GFE-cocons voor 
hoogbouwcomplexen
De gemeente Oosterhout zet een volgen-
de stap in het behalen van de VANG-doel-
stellingen door het GFE-afval (groente-, 
fruit-, en etensresten) uit het restafval te 
halen bij hoogbouwcomplexen. VANG 
staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’ en 
is een landelijk programma om het afval 
beter te scheiden. Nu komt het GFE-afval 
van diverse hoogbouwcomplexen nog bij 
het restafval of in een eigen aangeschafte 
container terecht. Voor de (ondergrond-
se) restafvalcontainer betalen inwoners 
van complexen een bepaald bedrag. 
Met een GFE-cocon hoeft het GFE-af-
val voortaan niet meer bij het restafval 
weggegooid te worden. Positief voor de 
portemonnee, maar ook voor het milieu. 

Werking van de pilot
In de loop van de komende weken wor-
den vier hoogbouwcomplexen Papen-
donk, Zuiderhout, Bijsterveld en Kapu-
cijnenhof in Oosterhout voorzien van een 
bovengrondse GFE-cocon. De bewoners 
van deze vier hoogbouwcomplexen (zo-
wel huur als koop) hebben zich hiervoor 
aangemeld. Zij krijgen van de gemeen-
te een GFE-afvalbakje en een rol com-
posteerbare zakjes om het starten met 
scheiden te faciliteren. In de donkergroe-
ne GFE-cocon staat een 240L minicon-
tainer die door de inzameldienst geledigd 
wordt op de reguliere GFT-inzameldagen. 
De inworp van het GFE-afval is gratis en 
door goed te scheiden hoeven inwoners 

minder restafvalzakken te kopen. Ook 
heeft de GFE-cocon een herlaadbare 
accu met zonnepanelen, waardoor ver-
vanging van de accu niet meer aan de 
orde is. 

Breed uitrollen
De pilot loopt voor een periode van 6 
maanden. In deze periode wordt de 
kwaliteit van het GFE-afval regelmatig 
gecontroleerd. Wanneer de pilot suc-

cesvol is, wordt gekeken naar het breed 
uitrollen van het project in de rest van 
de gemeente. Bewoners van hoogbouw-
complexen worden gevraagd om mee te 
doen, met elkaar in gesprek te gaan en 
zich als groep aan te melden voor een 
GFE-cocon. Bij voldoende aanmeldingen 
vanuit een complex, wordt er een GFE-
-cocon geplaatst. 

foto: Casper van Aggelen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft ingestemd met de Studie 
woningbouwlocaties Oosteind. Tevens 
heeft het college besloten dat zij de stu-
die ter vaststelling wil voorleggen aan de 
gemeenteraad. Met de instemming van 
het college en het besluit om de studie 
ter vaststelling voor te leggen aan de raad 
is een belangrijke eerste stap gezet voor 
het verbeteren van de leefbaarheid van 
Oosteind.

Studie woningbouwlocaties Oosteind
Afgelopen maart zijn gemeente Ooster-
hout, de Vereniging Belangen Oosteind 
en adviesbureau AGEL Adviseurs samen 
met inwoners en ondernemers uit het 
dorp aan de slag gegaan om kansrijke 
mogelijkheden voor woningbouw in en 
rondom Oosteind in kaart te brengen. De 
hieruit voortgekomen denkrichtingen zijn, 
op een drukbezochte inloopbijeenkomst 

in oktober, getoond aan inwoners en on-
dernemers. Alle reacties uit het dorp zijn 
zorgvuldig beoordeeld en – waar moge-
lijk – verwerkt in deze studie. Met haar 
besluit om de studie voor te leggen aan 
de raad heeft het college ook een posi-
tieve grondhouding uitgesproken over het 
door de werkgroep Dorpshart ingediende 
plan. De werkgroep heeft de afgelopen 
jaren hard gewerkt aan de plannen voor 
het dorpshart van Oosteind en nu ligt er 
voldoende basis om deze plannen ook 
daadwerkelijk verder uit te werken.

Leefbaarheid 
In Oosteind is sprake van een actue-
le behoefte aan woningen, waar tot op 
heden onvoldoende invulling aan kan 
worden gegeven. Door het uitblijven van 
passende woningbouw trekken starters 
en (jonge) gezinnen nu weg uit het dorp. 
Hierdoor komt het voorzieningenniveau 

steeds verder onder druk te staan. De 
Studie woningbouwlocaties Oosteind 
biedt voldoende perspectief om Oosteind 
ook in de toekomst (weer) een fijn dorp 
te laten zijn om te wonen, werken en 
ontspannen. “De studie biedt kansen om 
ook echt te gaan bouwen in Oosteind” 
aldus wethouder Marcel Willemsen. 

Kaders
De studie bevat geen concrete plannen. 
Er moet bijvoorbeeld eerst nog nader on-
derzoek gedaan worden naar het bouwen 
op de huidige voetbalvelden en het ver-
plaatsen van de voetbalvereniging. Wel 
worden in de studie kaders beschreven 
waarbinnen toekomstige woningbouw in 
het dorp mogelijk is. Zo moeten nieuwe 
woningbouwinitiatieven passen binnen 
de dorpse, landelijke identiteit van Oost-
eind en daadwerkelijk leiden tot een kwa-
liteitsverbetering. Na vaststelling door de 
raad kunnen initiatiefnemers zich bij de 
gemeente melden met concrete plannen 
die passen binnen de denkrichtingen en 
bijbehorende ontwerprichtlijnen uit de 
studie. De haalbaarheid zal per individu-
eel plan bekeken worden.

College stemt in met Studie 
woningbouwlocaties Oosteind

Gemeente doet mee aan Orange the World

Gemeente Oosterhout steunt 
de strijd tegen geweld 
Gemeente Oosterhout doet mee aan de 
internationale campagne Orange the 
World. Orange the World zet zich in te-
gen geweld tegen vrouwen. Gemeente 
Oosterhout zet zich in tegen al het ge-
weld in afhankelijkheidsrelaties (vaak 
huiselijk geweld) tegen meisjes/vrouwen 
én jongens/mannen. In het weekblad van 
vorige week was een speciale themapa-
gina “Oosterhout zegt nee tegen geweld” 
opgenomen. Onderdeel van de landelijke 
campagne is om op 25 november (Oran-
ge Day) een gebouw door overheden 
oranje te laten verlichten. Oranje staat 
symbool voor een zonnige toekomst, vrij 
van geweld. Ook het stadhuis van Oos-
terhout werd oranje verlicht. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de cam-
pagne en de activiteiten in Nederland op 
www.orangetheworld.nl Ook via #Oran-
getheWorldNL en #Orangetheworld 
vindt u informatie. Bent u zelf slachtoffer 
van huiselijk geweld? Of maakt u zich 
zorgen om iemand? Op de website www.
veiligthuis.nl en www.ikvermoedhuise-
lijkgeweld.nl vindt u informatie en advies 
wat u kunt doen. U kunt Veilig Thuis 
ook gratis en anoniem bellen op 0800 

– 2000 (24/7 bereikbaar). In geval van 
direct (levens)gevaar waarbij met spoed 
hulp nodig is, belt u dan naar 112. 

Nooit meer te laat 
uw bak of zak 
aan straat

Download de handige

     AfvalWijzer app!

De app is 
GRATIS !

AfvalWijzer

Download de app via:

Papieren kalender 

verschijnt niet meer!



Wat doet de gemeente Oosterhout?

Verkeersactiviteiten 
op Oosterhoutse scholen

Oosterhout is verdeeld in verkeersgebieden en verblijfsgebieden. Deze verdeling is gebaseerd op de 
principes van Duurzaam Veilig. Dit is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de 
verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. 

Een belangrijk uitgangspunt van Duurzaam Veilig is dat de inrichting van de weg, de functie van de weg 
en het gewenst gedrag van weggebruikers direct duidelijk is. Door nieuwe wegen op de tekentafel veilig 
te ontwerpen en de verkeersveiligheid van huidige wegen te verbeteren, besteedt de 
gemeente Oosterhout structureel aandacht aan verkeersveiligheid. Ook het verbeteren 
van fietsinfrastructuur is een belangrijk speerpunt voor de gemeente. 

Meer informatie over verkeersveiligheid in Oosterhout leest u in de mobiliteitsvisie 
‘Oosterhout Vooruit’ en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze documenten zijn 
te vinden door de QR-code te scannen of te kijken op www.oosterhout.nl bij ‘Verkeer, 
parkeren en werk aan de weg’.

Ook de Oosterhoutse scholen zijn ieder jaar volop bezig met verkeersveiligheid en duurzaam vervoer. 

KBS Westhoek
Samen met ANWB Streetwise en hulpouders organiseerde KBS Westhoek in de laatste schoolmaand vóór 
de zomervakantie een verkeersweek voor de leerlingen. Met een fietsparcours leerden groep 3 en 4 over 
veiligheid in het verkeer. 

OBS de Duizendpoot
Vlak vóór de zomervakantie regelde OBS de Duizendpoot het fietskarretje van VVN (Veilig Verkeer Nederland) 
Oosterhout. Met dit fietskarretje kon een leuk parcours worden uitgezet om te fietsen en leerden de kinderen 
hun fietsvaardigheid te oefenen. Diverse groepen van de school hebben gebruik gemaakt van het fietskarretje. 

Paulo Freire
Bij basisschool Paulo Freire is verkeersveiligheid in iedere klas aan bod gekomen. Groep 1-2 heeft het gehad 
over oversteken. Groep 3-4 oefenden oversteken op een parcours met een zebrapad en rondfietsende 
leerlingen. Groep 5-6 ging aan de slag met verkeersborden en in groep 7 en 8 werd zichtbaarheid in het 
verkeer en gevaar van mobiele telefoons behandeld. Ook waren er bij de laatste twee groepen twee agenten 
aanwezig die uitleg gaven over gevaar, de boetes en hoe veilig op de fiets te verplaatsen. 

KBS de Berkenhof
Ook KBS de Berkenhof ging aan de slag met verkeer en verkeersveiligheid. Zo zijn ze weer aan de slag 
gegaan met Groene Voetstappen. Met Groene Voetstappen leren kinderen welk effect mobiliteit heeft op 
het milieu en wat zij zelf kunnen doen. Naast de week van Groene Voetstappen heeft de Berkenhof ook een 
fietsenkeuring in het najaar gepland staan en gaan groep 3 t/m groep 8 in het voorjaar van 2022 aan de slag 
met een SkateClinic.

BS Marcoen
In Dorst gaan ze net als de Berkenhof ook aan de slag met Groene Voetstappen voor dit schooljaar. Zo zijn 
ze in september al een week lang bezig geweest met Groene Voetstappen en staat dit ook weer ingepland 
voor 2022. In de verkeersweken is er op de school aandacht voor oversteeksituaties, creëren van een veilige 
schoolomgeving, openbaar vervoer, dode hoeken, verkeersgedrag en gebruik van een mobiele telefoon. 

VEILIG EN DUURZAAM
IN HET OOSTERHOUTSE VERKEER

Goede (werkende) verlichting op de fiets, scooter en vanuit de auto 
is erg belangrijk! Uit onderzoek blijkt dat u in het donker 17% minder 
risico loopt op een ongeval met de fiets als u opvallende voor- en 
achterlichten heeft. Hoe valt u op in het donker?

1.  Zet uw fietslicht aan als de straatverlichting ook aan is. Ook bij mist  
 en regen is het slim om fietsverlichting aan te zetten. Zo valt u meer  
 op tijdens het fietsen.
2.  Check uw fiets. Is de fietsverlichting en -reflectie in orde? Of is het  
 kapot? Repareer het of breng de fiets naar de fietsenmaker.
3.  Trek opvallende kleding aan. Bij regen, schemering en in het donker  
 valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Ook reflecterende  
 strips helpen om zichtbaarheid te vergroten. 

Veilig en duurzaam op pad gaan hoeft niet moeilijk te zijn. Met deze 
tips zorgt u ervoor dat u en andere verkeersdeelnemers veilig en 
duurzaam van A naar B komen. 

• Bedenk van tevoren welk vervoersmiddel u gaat gebruiken. Is het  
 een kleine afstand? Misschien kunt u met de voet of met de fiets op  
 pad gaan. 
• Zorg dat u te zien bent in het donker. Trek opvallende (het liefst  
 reflecterende) kleding aan en gebruik uw voor- en achterlicht op de  
 fiets.
• Gebruik geen mobiele telefoon wanneer u deel- 
 neemt aan het verkeer! U bent deelnemer aan het  
 verkeer wanneer u op straat loopt, fietst en met 
 een vervoersmiddel rijdt. Download de Mono app  
 om te voorkomen dat u toch naar uw telefoon  
 gaat kijken. 
• 100% Bob, 0% op! Drink nooit alcohol wanneer u 
 daarna nog moet rijden. 
• Vind u dat er in uw buurt ergens een onveilige verkeerssituatie is?  
 Doe dan een melding of organiseer een buurtactie via www.vvn.nl. 

AAN in het donker

Zorg zelf voor veiligheid en 
duurzaamheid in het verkeer

Sinds 1 november is de wintertijd ingegaan en dit betekent dat  
iedereen vaker in het donker onderweg zal zijn. De kans op een ongeval 
in het donker is groter dan bij licht, vooral op de fiets. Veiligheid in het 
verkeer is daarom in de winter nog belangrijker dan in de zomer. In 
deze themapagina leest u wat de gemeente, de scholen en wat u zelf 
kunt doen om duurzaam en veilig op pad te gaan. 



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Beste Oosterhouters, 
mooie momenten

Wetende dat het er voor ons allen 
weer niet makkelijker op wordt, wil ik 
u vragen om weer een beetje extra op 
elkaar te letten. Hoe dan ook moeten 
we het echt samen zien te redden. Dus 
moeten we vooral weer in de modus 
van bedenken wat wél allemaal kan en 
vooral daar van genieten met elkaar. 
Een beetje geluk zit soms in hele kleine 
dingen en is vaak heel dichtbij. 

Overdag is er nog van alles te doen in 
onze mooie stad en dorpen. De ho-
reca is geopend en de winkels zijn in 
deze tijd van het jaar misschien wel 
het meest gevuld en het mooist opge-
maakt. Ook een lekkere lunch bij één 
van onze plaatselijke restaurants is een 
heel goed alternatief voor een avondlijk 
diner. Uiteraard kan een diner ook weer 
worden bezorgd of afgehaald bij onze 
eigen ondernemers. Ook een heerlijke 
uiterlijke verzorging bij een van onze 
kappers of andere verzorgingsspecia-
listen is nog mogelijk. Leg jezelf een 
beetje in de watten door vooral gebruik 
te maken van dit soort heerlijke bele-
vingen. Zo helpen we ook elkaar een 
beetje. Shop lokaal!

Nog een leuke aanrader is om eens 
een keer te gaan kijken bij de Hout-
se Linies. Daar zijn Christel en ik op 
uitnodiging van Miranda en Jan van 
Bracht geweest. Vanuit het dorp Den 
Hout hebben we via de polder een 
mooie wandeling gemaakt naar het 
noordelijkste puntje van onze gemeen-
te. Net onder de snelweg liggen daar 
prachtige vestingwerken die verwilderd 
en begroeid zijn door natuur. We had-
den natuurlijk weer een keer geluk. 
Miranda had speciaal voor ons Joske 
(Jos) Verhoef geregeld. Hij is mede-
-eigenaar van Boerengolf de Houtse 
Linies. Hij had speciaal voor ons een 
heel leerzaam verhaal over de Zuider-
waterlinie, en de Houtse linies in het 
bijzonder, in elkaar gezet. Daarnaast 
heeft hij met zijn metaaldetector ont-
zettend veel mooie vondsten gedaan in 
het landschap rondom de linies en die 
mochten we bekijken. Daarna hebben 

we met hem over de linies gelopen en 
was het voor ons een ware ontdekking. 
Bedankt Jos!

Vanaf de linies zijn we met Miranda en 
Jan doorgelopen naar een eendenkooi 
net over de gemeentegrens bij Den 
Hout in Terheijden. Een oom van Jan 
verricht daar met zijn vrienden vrij-
willigerswerk. De herfstkleuren, het 
najaarslicht en de prachtige waterrijke 
natuur zijn werkelijk adembenemend. 
Na een rondleiding kregen we van 
Miranda nog een lekker Oosterhouts 
likeurtje van de kaneelstok. Nadat we 
ook Jan bedankt hadden, zijn we ge-
zellig terug gewandeld. Het was een 
hele mooie dag. 

U ziet het; er is nog zoveel moois met 
elkaar te beleven in onze stad, dorpen 
en natuur. Ga op zoek naar wat wel 
kan op dit moment en u zult soms wer-
kelijk versteld staan. 

Oosterhout meer voor elkaar!

Mark Buijs, 
burgemeester van Oosterhout

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag
Het aantal coronabesmettingen is nog 
nooit zo hoog geweest als in de laatste 
weken. In het hele land is de toegang tot 
de zorg in gevaar. Daarom grijpt het ka-
binet in, met strengere maatregelen. Om 
zo het aantal coronabesmettingen terug 
te dringen en verdere overbelasting van 
de zorg te voorkomen. De maatregelen 
zijn erop gericht om het aantal contact-
momenten per dag sterk te verminderen. 
Daarbij gaat het dagelijks leven overdag 
(school, werk, sport etc.) door, maar wel 
met aanvullende regels. In de avond is 
bijna alles gesloten. 

De maatregelen gelden sinds zondag 28 
november 05.00 uur tot in ieder geval 
19 december 2021. De situatie wordt 
op dinsdag 14 december 2021 opnieuw 
beoordeeld.

Maatregelen en dringende adviezen
• Voor iedereen geldt: blijf zoveel moge-

lijk thuis.
• Er geldt een sluitingstijd voor alle lo-

caties en evenementen tussen 17.00 
en 05.00 uur. 

• 1,5 meter afstand is verplicht voor 

alle volwassenen vanaf 18 jaar. 
• Essentiële winkels zoals supermark-

ten en drogisterijen, blijven open tot 
20.00 uur. 

• Essentiële dienstverlening zoals de 
notaris of advocaat, hypotheekadvi-
seur en medische contactberoepen 
houden normale openingstijden. 

• Amateursport (wedstrijden en trainin-
gen) is tussen 17.00 en 05.00 uur 
niet meer toegestaan. Topsporters 
(trainen en wedstrijden spelen) en 
professionele kunst en cultuur beoe-
fening mag wel na 17.00 uur. Zonder 
publiek. 

• 1,5 meter afstand en een mondkapje 
wordt verplicht op alle plaatsen waar 
een vaste zitplaats geldt. Zoals in de 
horeca, in bioscopen en theaters. Dit 
heeft effect op het aantal bezoekers. 
Er kunnen minder mensen binnen 
zijn. 

• 1,5 meter afstand en een mondkap-
je wordt verplicht op doorstroomlo-
caties, bijvoorbeeld op beurzen. Dit 
heeft effect op het aantal bezoekers. 
Er kunnen minder mensen worden 
toegelaten. 

• Het thuiswerkadvies wordt aange-
scherpt naar ‘Werk thuis’. Kan dat 
niet: houd op het werk altijd 1,5 me-
ter afstand.

• Ga je bij anderen op bezoek of ont-
vang je bezoek? Doe dan een zelftest. 

• Wees extra voorzichtig bij contacten 
tussen ouderen vanaf 70 jaar en kin-
deren tot en met 12 jaar. 

Deze maatregelen komen bovenop de 
adviezen en regels die op dit moment al 
voor iedereen gelden zoals: 
• de basisregels; 
• het dringende advies om thuis niet 

meer dan 4 gasten per dag te ontvan-
gen; 

• de mondkapjesplicht; 
• geen publiek bij sport; 
• een maximale groepsgrootte van 

1250 mensen in grote zalen; en
• de inzet van het coronatoegangsbe-

wijs en vaste zitplaats in de horeca en 
de cultuursector

Openbare besluitenlijst

Colofon
Uitgave van de gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1, 4902 ZP
140162
communicatie@oosterhout.nl
www.oosterhout.nl



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Zoveel mogelijk ouderen krijgen 
voor het einde van het jaar een 
boosterprik
Het zetten van de boosterprikken raakt 
inmiddels op stoom. Het doel is om 
zoveel mogelijk ouderen voor het einde 
van het jaar een booster aan te kunnen 
bieden. De GGD, het RIVM en andere 
partijen starten hiertoe een boosteroffen-
sief. De boosters voor 80-plussers wor-
den sinds 18 november gezet. Het me-
rendeel heeft de uitnodiging ontvangen. 
Inmiddels heeft het RIVM 400.000 uit-
nodigingen verstuurd en zijn er 43.000 
boostervaccins bij 80-plussers gezet. 
Er staan op dit moment nog een kleine 
110.000 afspraken gepland. Voor bewo-
ners en het personeel van circa 500 in-
stellingen met een eigen arts zijn inmid-
dels 240.000 vaccins besteld. Hiervan 
zijn de eerste al gezet en daar gaan zij 
de komende weken mee door.

Versnellingen
Bewoners en instellingen zonder arts 
kunnen vanaf deze week een oppep-
prik krijgen met hulp van vliegende 
teams van de GGD. Er zijn centraal circa 
22.000 aanmeldingen binnengekomen, 
daarnaast maken GGD’en regionaal af-
spraken. De meeste GGD’s starten deze 
week in plaats van in januari. Ook het 
vaccineren van niet-mobiele thuiswo-

nende ouderen gaat sneller van start: de 
eersten zijn al gevaccineerd, de rest start 
vanaf deze week in plaats van in januari. 
De huisarts selecteert en meldt de per-
soon aan bij de GGD. Ook zijn er huisart-
sen die meehelpen aan de boostervacci-
naties door zelf aan huis te vaccineren. 
Volwassenen met het syndroom van 
Down die thuis wonen kunnen vanaf vrij-
dag 3 december een booster laten zet-
ten door de GGD. Wie in een instelling 
woont, krijgt daar een prik. 

Boosteroffensief met een beroep op wie 
wil en kan
De GGD en het RIVM zetten de komende 
weken alles op alles om zoveel mogelijk 
ouderen voor het einde van het jaar een 
booster te kunnen aanbieden. Defensie 
gaat met 750 medewerkers helpen bij 
het vaccineren (en het testen), studen-
ten van het MBO tot universiteit wordt 
gevraagd om te helpen met vaccineren 
in het kader van hun opleiding. Met 
een landelijke oproep worden zorgme-
dewerkers, mensen die in het voorjaar 
meehielpen, oud-GGD’ers, gepensio-
neerde huisartsen en verpleegkundigen 
gevraagd of ze mee willen helpen.

“Kijken naar Netflix en YouTube, vond 
ik zonde van mijn tijd”. Een klein jaar 
geleden had Daan tijd over. Met zijn 
studie, toegepaste psychologie,  kon 
hij de week niet vullen en een baantje 
was niet makkelijk te vinden. “Ik wilde 
de tijd die ik over had, spenderen 
aan een ander”. Zoekend op internet, 
kwam hij bij Oosterhoutvoorelkaar 
(OVE) terecht, waar hij een vacature 
vond van “Samen aan Tafel” in de 
Doelen.  Zijn vrijwilligerswerk daar 
gaf hem voldoening. Hij voelde zich 
gewaardeerd. “De sfeer was er heel 
fijn. Ik had lieve collega’s en het was 
fijn om mensen te zien opleven, door 
alleen maar een praatje met hun te 
maken als je het eten komt brengen”. 

Via OVE raakte Daan betrokken bij 
het project Young; jongeren die 
vrijwilligerswerk doen en anderen 
proberen te stimuleren dit ook te 
doen.  Iets doen voor een ander en 
tegelijkertijd werken aan je eigen 
ontwikkeling. Daan werd buddy van 
een 96 jarige mevrouw. Daan: ”Het 
was een fijne ervaring. Ik merkte 
wat mijn belangstelling met deze 
mevrouw deed. Het was voor mij 
een kleine moeite, maar zij was 
er blij mee”. De ervaring die Daan 
meebracht vanuit zijn studie, maakte 
hem geschikt als jongerencoach bij 
Young. “Het begeleiden van jongeren 
bij het vinden en uitvoeren van 
geschikt vrijwilligerswerk en kijken 

hoe je daarmee je leerdoelen kunt 
behalen, geeft me voldoening“. Daan 
raadt het zijn leeftijdsgenoten zeker 
aan om ook eens de stap te zetten. 

“Als je een beetje sociaal bent en 
graag met mensen omgaat, moet je 
het zeker eens proberen”.

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

het verhaal van DaanHET VERHAAL VAN ELIZA
Dat vrijwilligerswerk alleen voorbe-
stemd is voor ouderen, is een voor-
oordeel. Eliza begrijpt er in ieder ge-
val niets van. Zelf wilde ze al vanaf 
haar twaalfde vrijwilligerswerk doen. 
“Waarom weet ik niet, maar ik voelde 
gewoon een innerlijke drive om ande-
ren te helpen. Ik trok het me aan, als 
ik merkte dat iemand eenzaam was of 
als kinderen in de problemen zaten. 
Ik liep ieder keer tegen mijn leeftijd 
aan. Als ik ergens aan de slag wilde 
als vrijwilliger, kreeg ik te horen, dat 
ik minstens 16 moest zijn”. Eliza is 
nu 17 en zit op het Frencken colle-
ge.  Haar vriend deed vrijwilligerswerk 
en bracht Eliza in contact met Samen 
aan Tafel. “Helpen bij Samen aan Ta-
fel vond ik helemaal geweldig!”

Oosterhoutvoorelkaar benaderde Eli-
za om deel te nemen aan het traject 
Young; jongeren die volgens een be-
paalde route kennismaken met diver-
se vormen van vrijwilligerswerk. Eliza: 
”Ik twijfelde. Ik had het zo naar mijn 

zin bij Samen aan Tafel! Had ik wel 
tijd voor nog andere dingen? Na even 
nadenken, heb ik me toch aangemeld. 
Als je iets leuk vindt om te doen, 
maak je er tijd voor. Dan stel je an-
dere prioriteiten”. Eliza had een leuk 
gesprek met Rosalinde van Young. “Zij 
heeft mij echt enthousiast gemaakt. 
Bij Young kan ik me breed oriënteren 
welk werk bij mij past. Ik kan mijn 
kennis uitbreiden en het helpt me bij 
het maken van een beroepskeuze”. 
Eliza gaat haar werk bij Young vol 
passie combineren met de cursus voor 
Citytrainer. Hierin leert ze in 9 bijeen-
komsten om zelfstandig culturele en 
sportieve activiteiten te organiseren 
en te begeleiden.

Op het Frencken stuurde ze haar klas-
genoten een mail. “Het is mij ook ge-
lukt! Waarom jullie niet?”. Met Eliza 
komt het wel goed! Ben jij ook en-
thousiast geraakt? Neem snel contact 
op met Oosterhoutvoorelkaar!

Aangescherpte coronamaatregelen  
in het onderwijs en de kinderopvang
Het is voor de ontwikkeling en het wel-
zijn van kinderen heel belangrijk dat zij 
zoveel mogelijk les op school krijgen. 
Daarom blijven basisscholen, middelba-
re scholen en scholen voor speciaal on-
derwijs open. Wel gaan er extra maat-
regelen gelden om verdere verspreiding 
van het virus te voorkomen, en om 
besmettingen sneller op te sporen. We 
zetten de regels op een rij: 

Primair onderwijs
• Alle leerlingen kunnen volledig naar 

school.
• Medewerkers houden (waar het kan) 

1,5 meter afstand van elkaar. Leerlin-
gen hoeven geen 1,5 meter afstand te 
houden van elkaar en medewerkers. 

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en me-
dewerkers dragen een mondkapje als 
zij zich door de school bewegen, in de 
klas mag het mondkapje af.

• Alle medewerkers en leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om 
zichzelf 2 keer per week te laten testen 
met een zelftest. 

• Leerlingen en medewerkers met klach-
ten blijven thuis en laten zich testen 
bij de GGD. Oók bij milde verkoud-
heidsklachten zoals een snotneus. 

• Waar mogelijk komen leerlingen zo-
veel mogelijk zelf naar school.

• Verschillende klassen blijven zoveel 
mogelijk gescheiden. 

• Scholen spreiden pauzes en brengen 
looproutes aan

• Medewerkers die niet op school hoe-
ven te zijn, werken vanuit huis. Verga-
deringen zijn online. 

• Ouders en verzorgers komen niet in de 
school, tenzij dit echt niet anders kan. 

Voortgezet onderwijs
• Alle leerlingen kunnen volledig naar 

school
• Medewerkers houden (waar het kan) 

1,5 meter afstand van elkaar. Leerlin-
gen hoeven geen 1,5 meter afstand te 
houden van elkaar en medewerkers. 

• Leerlingen en medewerkers dragen 
een mondkapje als zij zich door de 
school bewegen. In de klas mag het 
mondkapje af. 

• Alle medewerkers en leerlingen, krij-
gen het advies om zichzelf 2 keer per 
week te laten testen met een zelftest. 

• Leerlingen en medewerkers met klach-
ten blijven thuis en laten zich testen 
bij de GGD.

• Verschillende klassen blijven zoveel 

mogelijk gescheiden. 
• Scholen spreiden pauzes en brengen 

looproutes aan. 
• Medewerkers die niet op school hoe-

ven te zijn, werken vanuit huis. Verga-
deringen zijn online. 

• Ouders en verzorgers komen niet in de 
school, tenzij dit echt niet anders kan. 

Kinderopvang
• Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 

4 – 12 jaar wordt zo spoedig mogelijk 
gewijzigd. Voor kinderen van 4 – 12 
geldt dat zij met alle klachten passend 
bij COVID-19 thuisblijven, dus ook 
bij milde verkoudheidsklachten. Met 
een negatieve testuitslag kunnen zij 
weer naar de opvang. Kinderen van 0 
– 4 jaar kunnen nog wel met verkoud-
heidsklachten naar de opvang. 

• De aangekondigde maatregel voor al-
gemene sluitingstijden tussen 17.00 
en 05.00 uur geldt niet voor de kin-
deropvang. Kinderopvangorganisaties 
en gastouders kunnen hun reguliere 
openingstijden hanteren. 

• Voor iedereen van 70 jaar en ouder 
geldt het advies om extra voorzichtig 
te zijn in contact met kinderen tot en 
met 12 jaar.


