
BEKENDMAKINGEN

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

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Bij het college burgemeester en 
wethouders zijn aanvragen voor 
onderstaande omgevingsvergun-
ningen ingediend:

Voor: Het plaatsen van 
een raamkozijn in 
de voorgevel van de 
woning

Locatie: Adriaan Brouwer-
laan 19, 4907 MK 
Oosterhout

Referentie 321469
Ingediend d.d.:
 30 november 2021

Voor: Het plaatsen van 10 
zonnepanelen op het 
bijgebouw

Locatie: Veerseweg 52a, 
4901 ZE Oosterhout

Referentie: 320946
Ingediend d.d.:
 26 november 2021

Voor: Het bouwen van 36 
woningen

Locatie: Zwaaikom, Ooster-
hout

Referentie: 321001
Ingediend d.d.:
 26 november 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Tegen de hierboven vermelde in-
gediende aanvragen kunt u in dit 
stadium geen zienswijzen of be-
zwaar indienen. Deze mogelijk-
heid bestaat pas op het moment 
dat het college burgemeester 
en wethouders het voornemen 
heeft om medewerking te verle-
nen dan wel een beslissing op de 
aanvraag heeft genomen. Deze 
(ontwerp)besluiten zullen dan op 
de gebruikelijke wijze in dit blad 
worden gepubliceerd.

VERLENGING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Door college burgemeester en 
wethouders is de beslistermijn 
voor onderstaande omgevingsver-
gunning met 6 weken verlengd in 
de periode van 26 november t/m 
2 december 2021:

Voor: Het aanleggen van 
een extra inrit en/of 
verplaatsen van een 
inrit

Locatie: Witteweg 2, 4911 
AN Den Hout

Referentie: 312711
Verlenging d.d.:
 2 december 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Tegen de hierboven vermelde in-
gediende aanvragen kunt u in dit 
stadium geen zienswijzen of be-
zwaar indienen. Deze mogelijk-
heid bestaat pas op het moment 
dat het college burgemeester 
en wethouders het voornemen 
heeft om medewerking te verle-
nen 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 26 november 
t/m 2 december 2021:

Voor: Het plaatsen van 
een dakkapel aan de 
achtergevel van de 
woning

Locatie: Boommarter 32, 
4849 RN Dorst

Referentie: 319479
Verleend d.d.:
 30 november 2021

Voor: Het kappen van een 
eik bij Scorpio

Locatie: Wilhelminakanaal
 Zuid 78, 4903 RA 

Oosterhout
Referentie: 318603
Verleend d.d.:
 25 november 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 
digitaal opvragen bij Team Bui-
ten Vergunning en Handhaving 
via het contactformulier op www.
oosterhout.nl. Gelieve het refe-
rentienummer hierbij te vermel-
den.

Bezwaar
Belanghebbenden die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun 
belangen worden getroffen kun-
nen daartegen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht be-
zwaren indienen en wel binnen 
zes weken na verzending van het 
betrokken besluit aan de aanvra-
ger/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 bezwaar-
schrift dient te worden gericht 
aan het college burgemeester 
en wethouders, Postbus 10150, 
4900 GB Oosterhout.

Na indiening van een bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid 
om een voorlopige voorziening 
aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, Postbus 
90006, 4800 PA Breda. De ver-
gunning blijft in werking totdat 
op het verzoek is beslist.

Publicatie en rechtsmiddelen 
Bekendmakingen zijn ook digitaal 
beschikbaar op onze website ht-
tps://www.oosterhout.nl/nieuws/
bekendmakingen of direct via 
website https://www.overheid.nl/
aankondigingen-over-uw-buurt

WET MILIEUBEHEER 

Burgemeester en wethouders van 
gemeente Oosterhout; gelet op 
artikel 4 lid 3 van het Besluit mo-
biel breken bouw- en sloopafval; 
maken bekend, dat bij hen op 
15-11-2021[de volgende mel-
ding in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopaf-
val is ingekomen: voor de locatie 
Berkenstraat 13 te Oosteind. De 
puinbreker zal in werking zijn in 
de periode week 49 van 2021 
tot en met week 8 van 2022, 
voor naar verwachting hoogstens 
3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval bevat onder meer 
voorschriften ter beperking van 
geluids- en stofhinder. Het is niet 
mogelijk tegen deze kennisgeving 
bezwaar te maken. Deze dient 
slechts ter informatie.

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethou-

ders maken bekend, dat ten 
behoeve van de volgende in-
richting, naar aanleiding van 
het Activiteitenbesluit, maat-
werkvoorschriften zijn gesteld: 
Maatwerkvoorschriften: geen 
vetafscheider/slibvangput nodig. 
Datum verzending 2 december 
2021 (zaaknr.2021-046630), 
Karolusstraat 14c Oosterhout, 
Dawn Foods Benelux B.V.

De beschikking is gedurende zes 
weken na de publicatiedatum in 
te zien via de gemeente Ooster-
hout, tijdens openingstijden. 

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden tot het einde van de 
inzagetermijn bezwaar maken 
tegen de beschikking. Het be-
zwaarschrift moet worden on-
dertekend en bevat tenminste de 
naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het be-
zwaar zich richt en de reden van 
het bezwaar. Een bezwaarschrift 
richt u aan het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Oosterhout.

De beschikking treedt na het ver-
strijken van de bezwaartermijn 
in werking. Een belanghebbende 
kan echter, ingevolge het bepaal-
de in artikel 8:81 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, gedurende 
genoemde periode, naast een 
bezwaarschrift, tevens een ver-
zoek om schorsing of voorlopige 
voorziening indienen, indien on-
verwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, zulks vereist. 
Het verzoek om een voorlopige 
voorziening moet in tweevoud, 
samen met een afschrift van het 
bezwaarschrift, worden verzon-
den aan de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank te Breda.

VERKEER 

Verkeersbesluit Florijnstraat en 
Dukaatstraat; instellen parkeer-
verbodzone
Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
op 30 november 2021 hebben 
besloten tot het instellen van een 
parkeerverbodszone voor beide 
zijden van de Florijnstraat en de 
Dukaatstraat.

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 30 november 2021 tot 
en met 30 november 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie van 
de gemeente Oosterhout, Slotjes-
veld 1. Het verkeersbesluit en de 
tekening waarnaar worden ver-
wezen zijn ook te raadplegen via 
www.oosterhout.nl.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit bezwaar maken door 
binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit een ondertekend 
bezwaarschrift in te dienen bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout, 
postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout. Vermeld in deze brief 
de datum, uw naam en adres, 
het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen van het be-
zwaar. Ten slotte is het belangrijk 
dat u de brief ondertekent. Een 
bezwaarschrift indienen kan ook 
via het Digitaal Loket op www.
oosterhout.nl. 

Parallelweg Vondellaan tussen 
Anjelierstraat en Zuiderhout; 
instellen inrijverbod m.u.v. 
bevoorradingsverkeer Lidl en 
(brom-)fietsers
Burgemeester en wethouders 
van Oosterhout maken bekend 
dat zij op 30 november 2021 
hebben besloten tot het instellen 
van inrijverbod met uitzondering 
van bevoorradingsverkeer van de 
parallelweg Vondellaan tussen de 

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

Anjelierstraat en Zuiderhout.
De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 30 november 2021 tot 
en met 30 november 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie van 
de gemeente Oosterhout, Slotjes-
veld 1. Het verkeersbesluit en de 
tekening waarnaar worden ver-
wezen zijn ook te raadplegen via 
www.oosterhout.nl.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit bezwaar maken door 
binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit een ondertekend 
bezwaarschrift in te dienen bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout, 
postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout. Vermeld in deze brief 
de datum, uw naam en adres, 
het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen van het be-
zwaar. Ten slotte is het belangrijk 
dat u de brief ondertekent. Een 
bezwaarschrift indienen kan ook 
via het Digitaal Loket op www.
oosterhout.nl. 

PARKEERPLAATSEN 
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Gereserveerde parkeerplaats 
opladen elektrische auto´s 
Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
op 24 november 2021 hebben 
besloten tot het aanwijzen van 
één parkeerplaats nabij 
• Heideven nr. 7, 
• Keizersdam naast nr. 7
als standplaats voor het opladen 
van elektrische auto’s.

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 8 december 2021 tot en 
met 18 januari 2022 ter inzage 
bij de informatiebalie van de ge-
meente Oosterhout, Slotjesveld 
1. Het verkeersbesluit en de te-
kening waarnaar wordt verwezen 
zijn ook te raadplegen via www.
oosterhout.nl.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit bezwaar maken door 
binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit een ondertekend 
bezwaarschrift in te dienen bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout, 
postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout. Vermeld in deze brief 
de datum, uw naam en adres, 
het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen van het be-
zwaar. Ten slotte is het belangrijk 
dat u de brief ondertekent. Een 
bezwaarschrift indienen kan ook 
via het Digitaal Loket op www.
oosterhout.nl. 

INVALIDEN-
PARKEERPLAATSEN

Toewijzing gehandicapten-
parkeerplaats 
Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
30 november 2021 hebben be-
sloten tot het toewijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats na-
bij de woning 
• De Doelen
• Henri Dunantstraat
• Keiweg
• Paterserf 

en deze ter beschikking te stel-
len aan de bewoner van deze 
woning.

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 8 december 2021 tot en 
met 18 januari 2022 ter inzage 
bij de informatiebalie van de ge-
meente Oosterhout, Slotjesveld 
1. Het verkeersbesluit en de te-
kening waarnaar worden verwe-
zen zijn ook te raadplegen via 
www.oosterhout.nl.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit bezwaar maken door 
binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit een ondertekend 
bezwaarschrift in te dienen bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout, 

postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout. Vermeld in deze brief 
de datum, uw naam en adres, 
het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen van het be-
zwaar. Ten slotte is het belangrijk 
dat u de brief ondertekent. Een 
bezwaarschrift indienen kan ook 
via het Digitaal Loket op www.
oosterhout.nl. 

DIVERSEN

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat zij in hun ver-
gadering van 30 november 2021 
het Reglement Burgerlijke Stand 
2022 voor Oosterhout hebben 
vastgesteld. In dit reglement 
staan onder meer afspraken rond 
huwelijken en geregistreerd part-
nerschappen opgenomen. Het 
college heeft hierin enkele teks-
tuele aanpassingen doorgevoerd. 
Het nieuwe reglement treedt in 
werking op 1 januari 2022 en 
wordt gepubliceerd op het elek-
tronische gemeenteblad. Het re-
glement kunt u vinden via www.
overheid.nl of www.oosterhout.
nl. Naast het reglement heeft 
het college ook Uitspanning Ja-
cobushoeve in Dorst aangewezen 
als vaste trouwlocatie. 

Registratie aanduiding politieke 
groepering
Het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van 
de raad van de gemeente Oos-
terhout maakt ingevolge artikel 
G 1 / G 2, achtste lid, van de 
Kieswet bekend dat ten behoeve 
van deze verkiezing de volgende 
aanduidingen van politieke groe-
peringen geregistreerd staan en 
dat als gemachtigden van deze 
groeperingen en hun plaatsver-
vangers de volgende personen 
zijn aangewezen:
Aanduiding: 
Voor Heel Oosterhout
Gemachtigde: P.T. de Laat
Plaatsvervanger: 
R.H.L.A. Spijkers

Plaats: Oosterhout
Datum: 25-11-2021

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor verkiezing van 
de leden van de raad van de ge-
meente Oosterhout, M. Buijs.

Voornemen ambtshalve 
uitschrijving uit de Basis-
registratie Personen (BRP)
Ten aanzien van de onderstaande 
persoon zijn wij voornemens over 
te gaan tot ambtshalve uitschrij-
ving uit de BRP van gemeente 
Oosterhout. 

Uit onderzoek is gebleken dat 
genoemde persoon niet heeft vol-
daan aan de verplichting gesteld 
in de Wet BRP. Daarin staat dat 
de burger verplicht is om binnen 
de termijn van vier weken vóór 
de beoogde datum van adreswij-
ziging en niet later dan de vijfde 
dag na de adreswijziging schrif-
telijk aangifte te doen bij het col-
lege van burgemeester en wet-
houders van de woongemeente. 
De Algemene wet bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijk-
heid om het voornemen ambts-
halve uitschrijving te publiceren 
als we de bekendmaking niet per 

post kunnen versturen.

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout hebben het voorne-
men de volgende persoon/perso-
nen per de hieronder aangegeven 
datum uit te schrijven uit de Ba-
sisregistratie Personen (BRP).

Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum / 

Datum voornemen

Bito, J.J.S.A.
18-09-1990 / 30-11-2021

Frans, E.R.
21-07-1994 / 02-12-2021

De termijn voor het naar voren 
brengen van een zienswijze en/
of aangifte van de verhuizing 
is vier weken na de datum van 
het voornemen genoemd in deze 
publicatie. Dit kan schriftelijk of 
mondeling gebeuren. Een schrif-
telijke reactie kan gestuurd wor-
den aan: Gemeente Oosterhout, 
afdeling Burgerzaken, Postbus 
10150, 4900 GB Oosterhout. 
Voor een mondelinge toelichting 
moet u van te voren telefonisch 
een afspraak maken via telefoon-
nummer 14 0162. 

Besluit ambtshalve uitschrijving 
uit de Basisregistratie Personen 
(BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat 
onderstaande persoon niet meer 
woont op het adres waar hij/zij 
volgens de Basisregistratie Perso-
nen staat ingeschreven. Het col-
lege heeft besloten de bijhouding 
van de persoonslijst van deze 
persoon op te schorten. Deze 
persoon wordt uitgeschreven met 
als reden: “Vertrokken onbekend 
waarheen” (Vow). 

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum / Datum besluit

Vorstenbosch, J.J.C.A.
01-04-1992 / 29-11-2021

Kooijmans, J.C.
27-09-1987 / 29-11-2021

Jacobs, F.A.P.
18-04-1974 / 29-11-2021

van der Put, M.F.
26-01-1986 / 30-11-2021

U kunt tegen dit besluit bezwaar 
maken door binnen zes weken na 
de datum van het besluit in deze 
publicatie een bezwaarschrift 
in te dienen bij het college van 
burgemeester en wethouders 
van Oosterhout, Postbus 10150, 
4900 GB Oosterhout. Vermeld 
in deze brief uw naam en adres, 
het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen van het be-
zwaar. Ten slotte is het belang-
rijk dat u een datum zet boven 
deze brief en hem ondertekent. 
Een bezwaarschrift indienen kan 
ook via het Digitaal Loket op 
www.oosterhout.nl (dus niet per 
e-mail). Als spoed is vereist kunt 
u gelijktijdig met of na het indie-
nen van uw bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zeeland-West-Bra-
bant te Breda, Postbus 90006, 
4800 PA. Aan het indienen van 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening zijn wel kosten ver-
bonden, het zogenaamde griffie-
recht. 

Oosterhout, 8 december 2021

Openbare besluitenlijst

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



Oud en Nieuw zonder vuurwerk

Samen voor een veilige jaarwisseling
Het kabinet heeft voor de jaarwisseling 
2021/2022 een landelijk vuurwerkver-
bod ingesteld. Dat betekent net als vorig 
jaar een jaarwisseling zonder vuurwerk.  

Het vuurwerkverbod geldt voor het afste-
ken, bezitten, vervoeren (lopend, rijdend 
of anderszins over straat) en verkopen 
van vuurwerk.  Alleen vuurwerk uit de 
F1-categorie is toegestaan. Het verbod is 
ingesteld om extra drukte te voorkomen 
bij de spoedeisende hulp, huisartsen-
posten en handhavers. Vorig jaar droeg 
het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk 
minder bezoeken aan de spoedeisende 
hulp en minder spoedoperaties. Tijdens 
de jaarwisseling van 2019 waren er cir-
ca 1.300 vuurwerkslachtoffers. Tijdens 
de jaarwisseling van 2020 mét vuur-
werkverbod waren er minder dan 400 
vuurwerkslachtoffers; dit betekende een 
daling van 70% ten opzichte van 2019. 

Categorie F1 vuurwerk is toegestaan
Categorie F1 vuurwerk wordt ook wel 
fop- en schertsvuurwerk genoemd dit 
valt buiten het vuurwerkverbod en is 
nog wel toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld 
sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes. Dit vuurwerk is het hele 
jaar te koop en mag vanaf 12 jaar wor-
den gebruikt. Dit vuurwerk wordt wel 
eens kindervuurwerk genoemd, maar 

die naam is niet terecht, het is echt geen 
speelgoed, ook dit vuurwerk kan gevaar-
lijk zijn. Voorkom dat ook hier slachtof-
fers bij vallen. Daarom geldt het advies 
om een vuurwerkbril en aansteeklont te 
gebruiken, voldoende afstand te houden 
en dit F1- vuurwerk alleen onder begelei-
ding van ouders/verzorgers af te steken.

Voorkom ellende en houdt u aan de 
regels
Inwoners die zich niet aan de vuurwerk-
verbod-regels houden, kunnen flinke 
boetes of straffen oplopen en een aan-
tekening in het strafblad. Zij krijgen dan 
mogelijk geen Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) meer dat vaak wordt ge-
vraagd door potentiële werkgevers en/
of stage-bedrijven. Hierdoor loopt men 
bijvoorbeeld een mooie baan en/of sta-
geplek mis. Vaak beseffen jongeren zich 
niet wat voor consequenties dit heeft. Zo 
kunnen ze het risico lopen op vertraging 
of het niet kunnen afmaken van hun op-
leiding. 

De politie controleert ook extra in de 
grensgebieden. Indien inwoners illegaal 
vuurwerk uit het buitenland naar Neder-
land vervoeren dan kunnen zij een boete 
of zelfs gevangenisstraf krijgen. 

Toch Vuurwerk? 
Uw melding is belangrijk
Bij meldingen over vuurwerk afsteken is 
de veroorzaker vaak al weg voordat de 
boa’s (en/of politie) op de locatie zijn. De 
overlastgevers op heterdaad betrappen is 
lastig. Toch is het belangrijk dat u deze 
meldingen blijft doen. Want hoe meer 
inwoners een melding maken hoe beter 
de gemeente met haar partners een goed 
beeld krijgt van de overlastlocaties. Daar 
kan dan gerichter op worden ingespeeld. 
De boa’s werken samen met de politie 
en jongerenwerk om de overlast aan te 
pakken. 

Wilt u overlast van illegaal vuurwerk 
melden? 
• Gaat het om een levensbedreigende 

situatie? Zoals ook agressie/ aanvallen 
tegen hulpverleners of anderen? Bel 
dan 112.

• Is de situatie niet direct levensbedrei-
gend of gevaarlijk? Meld overlast dan 
bij de gemeente via de 

 MijnGemeenteApp of gebruik de 
WaakSamenApp. U kunt uw melding 
ook doorgeven aan de politie via het 
meldformulier op www.politie.nl. 

Melden bij politie
• Bij vermoeden van handel en/of opslag 

van illegaal vuurwerk, ernstige overlast 
en/of vandalisme belt u dan de politie 
op 0900 - 8844.

Liever anoniem melden? 
• Belt u dan naar Meld Misdaad 
 Anoniem op 0800-7000 of kijk op 
 www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ziet u schade (door vuurwerk) in de 
openbare ruimte? 
• Meldt u dit dan s.v.p. via de 
 MijnGemeenteApp.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk vindt 
u meer informatie over het vuurwerkver-
bod tijdens deze jaarwisseling.

Voorkom vastlopen afvalsorteermachine

Net-verpakking kerstboom bij 
restafval
Koopt u binnenkort een kerstboom? Vaak 
zit er een net om de kerstboom. Wilt u 
s.v.p. dit net deponeren bij (uw) restaf-
val? Als dit net nl. tussen het plastic af-
val komt dan is de kans groot dat onze 

afvalsorteermachines hier later op vast-
lopen. Dit brengt dan ook onnodig extra 
kosten met zich mee. Alvast bedankt 
voor uw medewerking! 

Kerstlampjes kapot?
Kapotte kerstlampjes mogen niet bij het 
restafval (vanwege de stekker). 
Brengt u deze daarom s.v.p. naar de  
milieustraat (gratis inleveren) of lever 
deze in bij een van de inleverpunten van 
Wecycle in Oosterhout. 

Kijk op www.wecycle.nl/consumenten.

In de afvalkalender kan iedereen zien wanneer men welk 
soort huisafval aan straat kan zetten. De afvalkalender 2022 
komt begin december online op www.mijnafvalwijzer.nl. U 
kunt ook de handige Afvalwijzer App downloaden. Via de 
website en de App kunt u handige meldingen voor herinne-
ringen 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 ver-
spreiden van een papieren afvalkalender. Bij veel huishoudens 
verdween de afvalkalender vaak ongelezen bij het oud papier. 
Daarnaast hebben veel inwoners de behoefte om de kalen-
der op ieder moment te kunnen raadplegen. Het stoppen met 
een papieren afvalkalender levert een besparing op van ruim  
€ 30.000,-. En onze gemeente wordt hiermee ook een stukje 
duurzamer. Eventuele verbeteringen in de inzamelroutes kun-
nen dan ook sneller worden doorgevoerd.  

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

Daarnaast kunt u ook eventueel via www.mijnafvalwijzer.nl uw 
afvalkalender uitprinten. Als u geen printer heeft en ook geen 
familie, vrienden of bekenden die u hierbij kunnen helpen, dan 
kunt u de kalender ook opvragen bij de receptie van het stad-
huis of bij Theek5 (Torenstraat).

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

Afvalkalender 2022 binnenkort online

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!

Mantelzorger? Mantelzorg-
bonnen zijn langer geldig
Eerder dit jaar ontvingen mantelzorgers 
twee Oosterhoutse Mantelzorgbonnen, 
als dank voor de inzet als mantelzorger. 
De gemeente verlengt de geldigheid van 
de mantelzorgbonnen tot en met 30 juni 
2022. Misschien heeft u de mantelzorg-
bonnen al goed besteed of wilt u ze deze 
feestmaand besteden. Als u dit nog niet 
heeft gedaan dan heeft u tot en met 30 
juni 2022 de tijd om een mooie aankoop 
te doen bij de aangesloten lokale onder-
nemers.

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie op 
www.mantelzorgbonoosterhout.nl.
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Oosterhout op zoek naar 
nieuwe toeristische plannen
Hebt u ideeën om Oosterhout nog leuker 
te maken voor inwoners en toeristen? De 
gemeente Oosterhout is ontzettend be-
nieuwd naar nieuwe ideeën en initiatie-
ven! De gemeente heeft beschikking over 
een fonds, waarmee plannen voor vrije-
tijdsbesteding bevorderd en gefinancierd 
kunnen worden. Er kunnen bijvoorbeeld 
ideeën worden ingediend voor inwoners, 
toeristen of voor (jonge) gezinnen. Des-
kundigen uit het toeristisch werkveld 
toetsen of het idee in aanmerking komt 
om ondersteund te worden. 

Meer informatie en voorwaarden 
Kijkt u voor meer informatie en de voor-
waarden op https://www.oosterhout.nl/
toerisme/toeristisch-fonds-1
Een aanvraag indienen doet u via het 
subsidieportaal op onze website; 
www.oosterhout.nl > inwoners > 
wonen-leven > 
subsidies-en-subsidieportaal. 



Samen met inwoners en collega’s zorg ik voor een schone stad en kerkdorpen. Dat doen 
we onder de noemer Samen Oosterhout Schoon. 

Een fijnere buurt begint altijd met een schone buurt. Zodra je in gesprek bent met inwoners 
over dit thema, hebben ze vaak allerlei ideeën over hoe de buurt kan verbeteren. Ik koppel 
inwoners eenvoudig aan een van de wijkmakelaars. Ik ben vooral trots op onze ZAPpers, onze 
ZwerfAfvalPakkers. Dit zijn inwoners die regelmatig in hun buurt zwerfafval verzamelen. 
Ongelofelijk hoe enthousiast die club is. Zij zijn echt onze ogen en oren in de wijk. 

Aandacht voor schoon
We doen van alles om zwerfafval te voorkomen. Bijvoorbeeld door evenementen te orga-
niseren. Zo hebben we pas in verschillende wijken de Rattenvanger-tocht gelopen. Daarbij 
vroegen we samen met H19, ZAPpers en d’Askruizen aandacht voor een schone buurt. Ook 
doen we elk jaar mee aan de landelijke actie Nederland Schoon. Tijdens de actieweek van 
Nederland Schoon maken de gemeente, bedrijven, scholen, vrijwilligers en buurtgroepen 
samen hun buurt schoon. Wij ondersteunen alle bewoners dan met gereedschap als knijpers, 
vuilniszakken, prullenbakken en wat lekkers voor het harde werken. Dat is normaal wel echt 
de week van het jaar voor mij als projectleider Schoon.

Oog voor afvalinzameling
Afvalinzameling en een schone buurt houdt me ook privé bezig. Op vakantie kan ik het niet 
laten om even te kijken hoe ze daar omgaan met afval. Of het nou op Ibiza of in Giethoorn is. 
Zelf woon ik trouwens in Breda en ook daar ben ik bezig met zwerfafval als vrijwillige ZAPper. 
Daar leer je veel van, want ik weet precies waar je wel en niet op zit te wachten als vrijwilliger. 

Contact
Als inwoners ook willen ZAPpen of iets met het thema zwerfafval willen organiseren, kunnen 
ze contact met me opnemen. Ik krijg soms nog weleens telefoontjes van mensen die ergens 
zwerfafval zien liggen, maar daar hebben we de handige app MijnGemeente voor. Dan 
komen mijn collega’s van de buitendienst snel in actie.

Hallo, ik ben Patricia Eykelenboom 
en ik ben projectleider Schoon 
bij de gemeente Oosterhout. 

Samen Oosterhout Schoon: Patricia Eykelenboom

Wijkgericht werken

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

Wil jij ook meer voor elkaar 
krijgen rondom zwerfafval?  

Neem contact met me op via: 

• schoon@oosterhout.nl 
• 14 0162
•      Samen Oosterhout Schoon
• Of plaats het idee waar jij mee aan de slag 
 wilt op ideeënplatform Doemeeoosterhout.nl

Collectieve zorgverzekering 2022
In Oosterhout kunnen inwoners met een 
laag inkomen deelnemen aan de collec-
tieve zorgverzekering van de gemeente. 
Vanaf nu zijn de premies bekend voor 
deze zorgverzekeringen. 

U kunt de verzekering afsluiten als: 
• Uw inkomen maximaal 125% van de 

geldende bijstandsnorm voor gehuw-
den (inclusief vakantietoeslag) be-
draagt: 
o Echtpaar/samenwonenden/alleen-

staande 21 jaar tot pensioengerech-
tigde leeftijd: € 1.926,25

o Echtpaar/samenwonenden/alleen-
staande pensioengerechtigde leeftijd 
en ouder: € 2.033,85

• Uw vermogen niet meer bedraagt dan: 
o  Voor alleenstaande: € 6.295,-- 
o  Voor alleenstaande ouders/samen-

wonende/echtpaar: € 12.590,-- 
 Een eigen woning waarin u zelf ook 

werkelijk woont, wordt bij het vaststel-

len van het vermogen buiten beschou-
wing gelaten. 

• U geen premie- en betalingsachter-
standen heeft bij een zorgverzekeraar. 

Alle informatie op een rij
Op www.gezondverzekerd.nl/Oosterhout 
vindt u alle informatie over de zorgverze-
keringen, zoals maandpremies, overzicht 
van vergoedingen, een keuzehulp, online 
brochure.

Als u wilt, kunt u meteen overstappen 
naar een andere zorgverzekering. Wilt u 
uw huidige zorgverzekering behouden? 
Dan hoeft u niets te doen.  

Voorbereiden
Als u vragen heeft voor uw zorgverzeke-
raar kunt u zich voorbereiden door de 
volgende vier dingen te doen: 
1. Breng in beeld welke zorgkosten u dit 

jaar hebt gemaakt. 

2. Pak uw polis van uw huidige zorgver-
zekering erbij. 

3. Bekijk of u voor uw zorgkosten pas-
send bent verzekerd. Misschien hebt 
u nu een hele ruime aanvullende ver-
zekering of wilt u juist voor meer zorg-
kosten gedekt zijn. 

4. Maak een lijstje van zorgkosten die u 
met uw verzekering wilt dekken. 

Als u meer wilt weten 
Voor meer informatie over de zorgver-
zekeringen en de vergoedingen kunt u 
bellen met de klantenservice van CZ via 
(088) 555 7777 of VGZ (0900) 779 
9771. 

Hulp nodig?
De burgeradviseurs van Surplus Welzijn 
helpen u graag verder. U kunt ze bellen 
via telefoonnummer (0162) 74 86 00 of 
mailen via het e-mailadres 
burgeradviseur@surplus.nl.

WaakSamen App: samen voor een veilige buurt
Wilt u graag een goede melding maken van bijvoorbeeld verdachte personen, groe-
pen, voertuigen of omgeving? Een melding die niet direct door gemeente of politie 
opgepakt hoeft te worden? Deze app kan bijvoorbeeld als ondersteuning van de 
buurtapp werken. Om samen te streven naar de veiligheid in uw buurt. Met de 
WaakSamen-app kunt u heel handig een gedetailleerde melding van een verdachte 
situatie doen.

MijnGemeente App: voor meldingen in de openbare ruimte
Met de MijnGemeente App kunt u eenvoudig een melding doen over de openbare 
ruimte in Oosterhout. Bijvoorbeeld als u ergens zwerfafval ziet, een kapotte lantaarn-
paal, er iets is met een dier in het hertenkampje, een omgevallen boom (indien dit 
geen gevaar oplevert), e.d. Via deze app kunt u dus allerlei meldingen doen m.b.t. de 
openbare ruimte die geen direct gevaar opleveren/ levensbedreigend zijn. Via de app 
kunt u de exacte locatie doorgeven en zelfs een foto meesturen. 



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Beste Oosterhouters,  
de magie van vijf december

Vijf december zal waarschijnlijk voor 
iedereen de meest bekende verjaar-
dag zijn en één die we bijna allemaal 
vieren. Sinterklaas en zijn pieten zijn 
tenslotte ons aller vrienden. Daarbij 
deelt hij cadeaus uit aan alles en ieder-
een die, en daar gaan we van uit, een 
beetje lief is geweest. Wat mooi dat er 
iemand is, die aan iedereen denkt. Die 
de mogelijkheid heeft om bij iedereen, 
via het geven van een cadeau, zijn 
persoonlijke droom uit te laten komen. 
Met mij proberen velen van u dat ook 
te doen, maar het lukt niemand zo 
goed als Sinterklaas. 

Je kunt van vijf december alleen geza-
menlijk iets maken en dat is in Ooster-
hout niet anders. Er valt sámen zoveel 
meer uit Sinterklaas te halen. Sinter-
klaas begint met je eigen familie; zon-
der hen zouden Christel en ik het heel 
anders beleven. Het klinkt misschien 
raar maar het is gewoon zo. Wat be-
tekent de Sint zijn verjaardag als je het 
niet met je eigen familie kan vieren, 
ook al is het nu in shifts.

Voor ons was het dit jaar een bijzonde-
re Sinterklaas. Ik heb jullie verteld dat 
onze zoons Lars en Niels op zichzelf 
zijn gaan wonen. Ze studeren beiden 
in Tilburg en wonen gezamenlijk met 
een vriend in een appartement. Niels is 
de dag voor de goedheiligman jarig en 
daarom zijn we naar beide zoons toe 
gegaan. Zo konden we beide feestelijke 
dagen voor het eerst bij hen vieren. De 
beide vriendinnen en de jongens waren 
aanwezig. Wat een fijn gevoel. Ik ben 
trots op ze, in alles wat ze doen. Geloof 
me, ook bij hen gaat echt zeker niet al-
les goed. Maar misschien wel daardoor 
worden het prachtkerels. We genieten 
beiden met volle teugen van ze. Mede 
door de verjaardag van Niels net voor 
Sinterklaas is het een dag die ik niet 
vergeten zal. Een spannende maar ook 
magische dag. 

Ik typ deze brief aan u achter mijn 
computer op vijf december, terwijl ik 
zit na te genieten. Ondertussen maak 
ik een stoofpotje voor Christel; een sur-
prise. Dat vindt ze heerlijk en ik heb 
hier niet vaak de tijd voor. Ineens hoor 
ik gebonk op de ramen en het gegil van 
kinderen. De spanning stijgt, ineens 
komt Christel opgewonden de kamer 
binnen stormen. Ik kijk haar verbaasd 
aan. Christel snakt even naar adem en 
gelukkig ontstaat er een grote lach op 
haar gezicht. Geschrokken vraag ik wat 
er gebeurd is? Het enige dat ze er over 
kon en wilde zeggen is “hoor wie klopt 
daar kinderen, hoor wie klopt daar kin-
deren, hoor wie klopt daar tegen het 
raam?” ……………………Christel?  
Had ze werkelijk de zware en belang-
rijke opdracht gekregen om Sinterklaas 
bij de buren te mogen helpen? Met 
een grote grijns roer ik nog even in het 
stoofpotje. Alleen samen kunnen we 
deze magie creëren.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, 
burgemeester van Oosterhout

Voor de jaarwisseling ruim 3 miljoen boosterprikken
Vóór de jaarwisseling komen ruim drie 
miljoen 60-plussers en zorgmedewer-
kers met patiëntencontact in aanmer-
king voor de boosterprik in de zevende 
maand na de laatste vaccinatie of recen-
te coronabesmetting. Vanaf januari kan 
iedereen, in de zevende maand na vacci-
natie of besmetting, een boostervaccina-
tie halen. Er wordt uitgenodigd van oud 
naar jong. De komende weken schaalt 
de GGD met behulp van onder andere 
Defensie het prikvolume op. 

XXL-locaties
Om het prikvolume op te voeren opent 
de GGD verspreid over het land 9 XXL-
-locaties en nog 9 extra locaties bovenop 
de huidige 70 priklocaties. De XXL-loca-
ties in Noord-Brabant liggen in Breda, 
Eindhoven en Helmond. 

Hulpaanbod
De opschaling van de boostercampagne 
doet het RIVM en de GGD met verschil-
lende partijen, zoals studenten, oud-ver-

pleegkundigen, en dierenartsen. Mensen 
en organisaties die willen helpen kunnen 
zich melden bij de GGD via de website 
ggdreservisten.nl.

Nieuwe versie protocol kinderopvang en corona 
Er is een nieuwe versie van het proto-
col kinderopvang en corona beschikbaar. 
Met ingang van 3 december 2021 zijn 
er twee belangrijke wijzigingen in het co-
ronabeleid.

De wijzigingen in het protocol kinderop-
vang per 3 december 2021:

• Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 
4-12 jaar, dat vrijdag 26 november 
2021 door het kabinet is aangekon-
digd, is gewijzigd. Voor kinderen van 

4-12 jaar geldt dat zij met alle klach-
ten passend bij COVID-19 thuisblijven, 
dus ook bij milde verkoudheidsklach-
ten. Met een negatieve testuitslag kun-
nen zij weer naar de opvang. Kinderen 
van 0-4 jaar kunnen nog wel met ver-
koudheidsklachten naar de opvang.

• Met ingang van 3 december mag ie-
dereen zich met (milde) klachten een 
zelftest afnemen of zich laten testen 
bij de GGD. Voorheen gold het advies 
om geen zelftest af te nemen bij klach-

ten. Met een negatieve (zelftest)uitslag 
mag een kind weer naar de opvang 
en kan een personeelslid of gastouder 
weer aan het werk. Indien de klachten 
langer aanblijven, wordt ook de vol-
gende dag een zelftest gedaan. Bij een 
positieve zelftestuitslag blijft het kind, 
personeelslid of de gastouder thuis en 
laat de uitslag bevestigen met een test 
bij de GGD.

Corona-gerelateerde klachten? 
Zelftesten of naar de GGD
Mensen die corona-gerelateerde klach-
ten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest 
doen of naar de GGD. Bij een positieve 
zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met 
dit advies is de verwachting dat meer 
mensen zich testen bij klachten. Tot nog 
toe was het advies aan mensen met coro-
na-gerelateerde klachten om zich te laten 
testen bij de GGD. Dat is nu veranderd; 
mensen die klachten hebben, kunnen 
naar de GGD gaan, maar mogen in plaats 
daarvan ook een zelftest doen. Belangrijk 
is dat men dat zo snel mogelijk na het 
ontstaan van de klachten doen. 

Als de uitslag van de zelftest positief is, 
moeten mensen alsnog een GGD-test 
doen om de uitslag te bevestigen. Als de 
uitslag van de GGD-test ook positief is, 
start de GGD het bron- en contactonder-
zoek op. Daarnaast heeft u een GGD-test 
nodig om een herstelbewijs te krijgen. 
Als de uitslag van de zelftest negatief 
is, blijft het belangrijk dat mensen zich 
houden aan de basisregels, zoals handen 
wassen en afstand houden. Een negatie-
ve zelftest sluit corona immers niet 100% 
uit. Blijven de klachten aanhouden, dan 

is het belangrijk om de volgende dag op-
nieuw een zelftest te doen. Worden de 
klachten erger, of ervaren mensen reuk- 
of smaakverlies, dan is het nodig om 
toch een afspraak te maken bij de GGD.  

Geen zelftesten maar testen bij de GGD
Voor mensen met een kwetsbare gezond-
heid, mensen die ernstig ziek zijn of men-
sen die in contact komen met kwetsbare 
personen is een zelftest niet afdoende. 
Voor hen blijft het dringende advies om 
zich te laten testen bij de GGD bij klach-
ten. Ook cruciale medewerkers die wer-
ken met kwetsbare mensen, moeten zich 
standaard melden bij de GGD bij klach-
ten. Bij de GGD neemt een professional 
de test af en is de uitslag nauwkeuriger.
Mensen die in quarantaine zitten omdat 
ze bijvoorbeeld in contact zijn geweest 
met een positief getest persoon, of om-
dat ze terugkomen uit een zeer hoog 
risicogebied, kunnen na vijf dagen een 
coronatest doen. Is die test negatief, dan 
kan de quarantaine beëindigd worden. 
Een zelftest is daarvoor niet geschikt. 
Deze mensen moeten een testafspraak 
maken bij de GGD.

Geschikte zelftesten gebruiken
Het is heel belangrijk dat mensen die 
zich willen zelftesten kwalitatief goede 
zelftesten gebruiken. Dat betekent dat 
mensen een test moeten gebruiken met 
een CE-markering voor zelfgebruik. Die 
testen zijn te herkennen aan het CE-logo 
op de verpakking. 

Zelftest kopen bij apotheek, drogist of 
supermarkt
Zelftesten zijn op veel plekken te koop, 
zoals bij apotheken, drogisterijen en su-
permarkten. Om sociale minima de gele-
genheid te geven gebruik te maken van 
zelftesten, doneert de Rijksoverheid zelf-
tests aan Voedselbank NL en het Armoe-
defonds. Ook aan medewerkers en leer-
lingen uit het (speciaal) basisonderwijs, 
voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en 
hoger onderwijs worden gratis zelftesten 
verstrekt, net als aan mensen met een 
kwetsbare gezondheid in thuisisolatie. 
In totaal heeft het ministerie van VWS 
al ruim 65 miljoen zelftesten kosteloos 
verspreid.

“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 INA
Ze ging met pensioen om samen met 
haar man leuke dingen te onderne-
men. Het coronavirus gooide met een 
lockdown roet in het eten.  “Maar we 
genoten van het prachtige voorjaar 
van 2020”. Heerlijk samen met haar 
man op een bankje in het park bij de 
kippetjes en de haan, die al snel de 
naam Hendrik kreeg. Zo begint Ina 
Verschuren enthousiast haar verhaal.

Na een half jaar genieten, merkte Ina 
dat ze meer wilde. “Ik wilde iets voor 
een ander betekenen, maar op een hul-
paanbod in mijn eigen buurt, kwamen 
geen reacties”. Al zoekende kwam Ina 
bij Oosterhoutvoorelkaar terecht en ze 
schreef zich in als vrijwilliger. “Twee 
dagen later al, werd ik gebeld door 
Anneke van “Mooi met GAiN”. Of ik 
er iets voor voelde om onder de vlag 
van GAiN een tweedehands kleding-
winkel op te zetten”. De doelstelling 
van GAiN (Global Aid Network) sprak 
Ina erg aan. Ze wilde in Oosterhout 
wel een winkel opzetten. Op 9 april jl. 
was het zover! De winkel in Arendshof 
werd geopend. Inmiddels heeft Ina ge-
zelschap van een team enthousiaste 
vrijwilligers, dat samen met haar de 
winkel runt. De spullen, voornamelijk 
kleding, worden deels aangeleverd 
vanuit het depot in Werkendam. “Het 
is ieder keer een verrassing wat er in 
de koffers zit”. Inmiddels is Ina er heel 
wat uurtjes per week mee bezig. “Ik 
start elke dag mee op, maar inmiddels 

kan ik daarna de winkel ook overlaten 
aan mijn enthousiaste collega’s”. En 
haar man? “Haha….. die hebben we 
inmiddels ingelijfd als klusjesman. En 
hij is nog kritisch ook”, lacht Ina.

Ina vindt het geen enkel probleem om 
zoveel vrijetijd te steken in dit werk. 
“Ik krijg er alleen maar energie van. Ik 
kan het iedereen aanraden!”. 

Aangestoken door Ina’s enthousias-
me? Waag ook eens de sprong naar 
vrijwilligerswerk!



VAN ONZE 
PARTNERS

Repareren of vervangen,
wat is duurzamer?
We hebben tegenwoordig veel appara-
tuur in huis. Een televisie, koelkast, kof-
fiezetapparaat, smartphone, zo kunnen 
we nog even doorgaan. Soms gaan uw 
apparaten kapot of zijn ze verouderd. 
Wat is dan de meest duurzame keuze? 
Vervangen of repareren?
Repareren is vrijwel altijd duurzamer dan 
vervangen. Het maken van een nieuw 
product kost vaak veel energie en grond-
stoffen. Veel meer dan het repareren van 
een apparaat. Echter zijn sommige ap-
paraten zoveel energiezuiniger en duur-
zamer geworden, dat vervangen de beste 
keuze is. 

Bent u benieuwd welke apparaten u het 
beste kunt vervangen? Op onze website 
staat een nieuwe blog waarin dit onder-
werp uitgebreid wordt belicht! www.oos-
terhoutnieuweenergie.nl/blogs.

Bij ONE kunt u altijd terecht voor con-
crete tips over wat voor u de meest duur-
zame keuze is. Kom op zaterdag tussen 
10.00 en 13.00 uur langs in ons advies-
centrum aan de Nieuwstraat 2b of maak 
een afspraak via onze website.

Alimentaties voor 2022 
verhoogd met 1,9 procent
Jaarlijks wordt de alimentatie (bijdrage 
in de kosten van levensonderhoud) ver-
hoogd. Het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid heeft op 12 november 2021 
de verhoging per 1 januari 2022 vastge-
steld op 1,9 procent.

De verhoging van 1,9% geldt voor alle 
alimentatie. Het maakt niet uit of de ali-
mentatie door de rechter is vastgesteld, 
door partijen zelf is afgesproken of door 
de gemeente is opgelegd. De verhoging 
van de alimentatie wordt berekend over 
het bedrag zoals dat op 31 december 

2021 vaststond, was vastgesteld of was 
gewijzigd. 

Voor meer informatie over dit onderwerp 
kijk op Rijksoverheid Informatieblad Ali-
mentatie.

December: 

Tips voor een brandveilige feestmaand
In december is het ieder jaar feest met 
Kerstmis, oudejaarswisseling, lekker 
eten, kaarsjes aan. Maar december 
staat bij de brandweer en ziekenhuis 
ook voor een periode van veel onge-
lukken met omvallende kaarsen, kerst-
bomen die vlamvatten, brandwonden 
bij het gourmetten en feestkleding die 
vlamvat. Jaarlijks krijgt de brandweer 
duizenden meldingen van brand in een 
woning en melden bijna 10.000 men-
sen zich met (ernstige) brandwonden bij 
de spoedeisende hulp. Staat u daarom 
ook even stil bij de risico’s op brand. 

TIPS

Kerstboom
• Een kunstkerstboom is brandveiliger 

dan een natuurlijke boom.
• Liever een natuurlijke boom? Kies dan 

voor een boom met kluit en geef deze 
dagelijks water. Een boom die vocht 
vasthoudt is minder brandbaar.

• Zorg dat de kerstboom stevig staat en 
plaats deze zo ver mogelijk van een 
(nood)uitgang.

• Plaats de kerstboom ver van gordijnen 
en andere materialen die makkelijk 
vlam kunnen vatten.

• Gebruik nooit echte kaarsjes in de 
boom.

Veilig versieren kerstboom en woning
• Kies altijd voor moeilijk brandbare ver-

sieringen. Dit herkent u aan de termen 
NEN 6064 of NEN-EN 13501-1 op 
de verpakking. 

• Zorg ervoor dat versieringen niet in 
aanraking kunnen komen met verlich-
ting, kaarsen en apparaten die warm 
worden.

• Hang versieringen zo op dat niemand 
er tegenaan kan lopen.

• Hang versieringen op met ijzerdraad, 
dan valt het bij brand niet snel naar 
beneden.

Elektriciteit
• Gebruik alleen goedgekeurde verlich-

ting, bijvoorbeeld KEMA-keur.

• Controleer voor gebruik of de bedra-
ding (en eventueel het verlengsnoer) 
onbeschadigd is.

• Rol kabelhaspels bij gebruik altijd he-
lemaal af.

• Koppel geen verlengsnoeren aan el-
kaar.

• Plaats verlichting ver van licht ont-
vlambare materialen.

• Schakel de verlichting altijd uit wan-
neer u weggaat of gaat slapen.

Meer informatie
Kijk voor meer tips op www.brandweer.
nl > onderwerpen > 
december-brandveilige-feestmaand.

Uitbreiding maaltijdenservice 
‘Een maaltijd met een praatje’
Wie kent het gevoel? U voelt zich alleen 
en soms eenzaam. Het is een gevoel, dat 
rond de feestdagen in december sterker 
wordt. Velen met u zitten in hetzelfde 
schuitje, want steeds meer mensen wo-
nen alleen. 

Kent u dat gevoel? Dan willen Ooster-
houtvoorelkaar en Eugene Springer van 
de Eetkamer, u in december verrassen 
met een opkikker. In de Eetkamer kookt 
Eugène, samen met zijn vrijwilligers, 
een lekkere, gratis, kerstmaaltijd voor u. 
Vindt u het leuk om de vrijwilliger die 
de maaltijd bezorgt, gezellig binnen te 
vragen? Dan kan dat zeker. Het contact 
dat jullie samen hebben, is misschien 
nog wel belangrijker dan die maaltijd 
op zich. Maar hebt u die behoefte niet 
en laat u de maaltijd alleen maar bezor-

gen, dan is dat natuurlijk ook prima! De 
maaltijdservice van vorig jaar werd door 
veel mensen gewaardeerd. Meldt u daar-
om aan, dan kunt u ook ervaren hoe leuk 
dit is! De maaltijdservice is uitgebreid 
van een maaltijd naar drie.

Aanmelden tot en met 10 december
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan vóór 
11 december aan voor een gratis maal-
tijd op 17 of 29 december en op 5 ja-
nuari bij Oosterhoutvoorelkaar! U kunt 
aanmelden voor een of twee maaltijden 
of voor alle drie. Belt u ons op (0162) 
47 11 15, of loop binnen in de vrijwil-
ligerswinkel, Arendshof 83. De koffie 
staat klaar!

Openingstijden: Maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

“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 Daan

www.brandweer.nl > onderwerpen > 
december-brandveilige-feestmaand

Stijging in aanvragen Leergeld
Al jaren zet Leergeld zich in om álle 
kinderen mee te laten doen, zodat geen 
enkel kind aan de zijlijn hoeft te staan. 
Gezinnen die het financieel zwaar heb-
ben, kunnen een beroep doen op een 
lokale Leergeld stichting. Leergeld kan 
dan bijvoorbeeld een fiets regelen, een 
laptop of de sport- of muziekcontribu-
tie betalen. Inmiddels zijn er ruim 112 
stichtingen in grote en kleine gemeenten 
actief. Het afgelopen jaar zijn het aantal 
aanvragen gestegen. Dit kan verschillen-
de oorzaken hebben, zoals steeds meer 
gezinnen die het financieel niet red-
den of een stijging van de kosten voor 
schoolgaande kinderen. 

Extra inkomsten hard nodig
Stichting Leergeld West-Brabant Oost 
probeert deze stijging in het aantal aan-
vragen zo goed mogelijk op te vangen. 
Door teruglopende sponsor-inkomsten 
en gestegen uitgaven voor de kinderen 
is de financiële bodem in zicht. Om ons 
belangrijke werk te kunnen voortzetten 
in Oosterhout en andere gemeentes 
in de regio, roepen we iedereen op in 
deze decembermaand aan ons te den-
ken en te schenken. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL-
45RABO0139593594 t.a.v. Stichting 
Leergeld West-Brabant Oost. Wilt u zich 
voor langere tijd verbinden aan Leergeld 
als donateur? Neem dan een kijkje op 

onze website: https://www.leergeldwbo.
nl/doneren/vriendenkring-particulieren/. 
Namens alle kinderen: bedankt!


