
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 wijzigen van de 
achtergevel door het 
plaatsen van twee 
deuren en twee trap-
pen

Locatie: Heuvel 5, 4901 KB 
Oosterhout

Referentie: 322427
Ingediend d.d.:
 6 december 2021

Voor: Constructieve wijzi-
ging

Locatie: Kastanjelaan 87, 
4902 RK Oosterhout

Referentie: 322512
Ingediend d.d.:
 6 december 2021

Voor: Het kappen en her-
planten van 2 bomen

Locatie: Lukwellpark, 4902 
AH Oosterhout

Referentie: 322000
Ingediend d.d.:
 2 december 2021

Voor: Het bouwen van een 
vrijstaande woning

Locatie: Middenlaan (32), 
4902 PR Oosterhout

Referentie: 322710
Ingediend d.d.:
 7 december 2021

Voor: Het kappen en 
herplanten van een 
boom

Locatie: Oostpolderweg, ach-
ter Hagebeemd 26, 
4907 DL Oosterhout

Referentie: 322018 
Ingediend d.d.:
 2 december 2021

Voor: Het plaatsen van 
een overkapping 
t.b.v. snellaadstation 
bestemd voor elektri-
sche voertuigen

Locatie: Rijksweg A59 num-
mer 6 Den Hout

Referentie 322425
Ingediend d.d.:
 6 december 2021

Voor: Het kappen en 
herplanten van een 
boom

Locatie: Slotpark, naast Rid-
derstraat 33, 4902 
AA Oosterhout

Referentie: 322028
Ingediend 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 3 t/m 9 decem-
ber 2021:

Voor: Kamergewijze ver-
huur voor 6 personen

Locatie: Bredaseweg 8a, 
4901 KL Oosterhout

Referentie: 314935
Verleend d.d.:
 6 december 2021

Voor: Uitbreiding van de 
woning

Locatie: Ridderstraat 38, 
4902 AB Oosterhout

Referentie: 313126
Verleend 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.

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 (telefoonnummer 
14 0162), gelieve het referen-
tienummer bij de hand te hou-
den. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college 
burgemeester en wethouders, 
Postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout.

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

Coördinatie ontwerpwijzigings-
plan en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
Schransmansdreef 8 

Het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout 
maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbesluiten ter inzage lig-
gen:
1. het ontwerpwijzigingsplan 

Schransmansdreef 8;
2. het ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning 291722;

De besluiten hebben betrekking 
op het perceel Schransmansdreef 
8 te Den Hout. 
1. Het ontwerpwijzigingsplan 
Het wijzigingsplan voorziet in een 
vormverandering van het agrari-
sche bouwvlak.  

2. Het ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning 

De omgevingsvergunning wordt 
verleend voor de volgende acti-
viteiten: 
- (Ver)bouwen van een bouw-

werk (bouwen).
- Het uitvoeren van een werk of 

werkzaamheden (aanleggen).
- Het veranderen of veranderen 

van de werking van een in-

richting (milieu).

De omgevingsvergunning voor-
ziet in de bouw van twee nieuwe 
stallen en het moderniseren van 
de bestaande stallen ten behoeve 
van de pluimveehouderij. Daarbij 
worden milieu- en diervriende-
lijker stalsystemen gebruikt die 
worden voorzien van luchtwas-
sers. 

Besluit vormvrije m.e.r.-
beoordeling
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout heeft 
op 7 december 2021 besloten 
dat voor de omgevingsvergunning 
geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld. Het vormvrije 
m.e.r.- beoordelingsbesluit met 
de daarbij behorende stukken ligt 
gelijktijdig met de hierboven ver-
melde ontwerpbesluiten ter inza-
ge. Tegen dit besluit kunnen geen 
zienswijzen worden gericht. Een 
eventuele reactie op dit besluit 
kunt u inbrengen als zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning. 

Coördinatie
Het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout 
heeft ingestemd met het van 
toepassing verklaren van de ge-
meentelijke coördinatieregeling 
als bedoeld in afdeling 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening in 
samenhang met de coördinatie-
verordening gemeente Ooster-
hout. Dit betekent dat de publi-
catie over en de terinzagelegging 
van het ontwerpwijzigingsplan 
en het ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning in één proces 
worden gecoördineerd, met uit-
eindelijk één beroepsgang. De 
terinzagelegging van voornoemde 
ontwerpbesluiten vindt daarom 
gelijktijdig plaats. De coördinatie 
wordt verzorgd door Burgemees-
ter en wethouders van Ooster-
hout.

Inzien stukken
U kunt het ontwerpwijzigings-
plan en het ontwerpbesluit om-
gevingsvergunning met ingang 
van donderdag 16 december 
2021 inzien in de publiekshal 
van het stadhuis (Slotjesveld 1 
te Oosterhout). Het ontwerpwij-
zigingsplan kan worden ingezien 
via www.oosterhout.nl of www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer is NL.IM-
RO.0826.WYZ2BG2013-ON02. 

Zienswijze
Vanaf het moment van terinza-
gelegging, kan gedurende 6 we-
ken (tot en met woensdag 26 
januari 2022) een schriftelijke 
of mondelinge zienswijze worden 
ingediend. Omdat de terinzage-
legging deels in de vakantiepe-
riode valt, is het voldoende om 
binnen de termijn van 6 weken 
aan te geven dat men bezwaren 
heeft, zonder aan te geven waar-
om (een zogenaamde “pro-for-
ma zienswijze). Waarna men in 
overleg met de gemeente tot een 
datum komt, waarop de redenen 
van dit bezwaar zijn ingediend. 

Zienswijze ontwerpwijzigings-
plan 
Een schriftelijke zienswijze over 
het ontwerpwijzigingsplan stuurt 
u aan het college van Oosterhout, 
Postbus 10150, 4900 GB Oos-
terhout, onder vermelding van 
“zienswijze ontwerpwijzigings-
plan Schransmansdreef 8, zaak-
nummer 322660”. Voor het digi-
taal indienen van een schriftelijke 
zienswijze kunt u naar https://
www.oosterhout.nl/gemeente-
winkel/zienswijze-indienen.

Zienswijze ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
Een schriftelijke zienswijze over 
het ontwerpbesluit omgevings-

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

vergunning stuurt u aan het 
college van Oosterhout, Postbus 
10150, 4900 GB Oosterhout, 
onder vermelding van “zienswij-
ze ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning Schransmansdreef 8, 
zaaknummer 291722”. 

Vragen of een mondelinge 
zienswijze
Voor vragen of het indienen van 
een mondelinge zienswijze over 
het ontwerpwijzigingsplan kunt 
u via het algemene telefoonnum-
mer 14 0162 contact opnemen 
met mevrouw Jeeninga, mede-
werker ruimtelijke ordening.

Voor vragen of het indienen van 
een mondelinge zienswijze over 
het ontwerpbesluit omgevings-
vergunning kunt u via het alge-
mene telefoonnummer 14 0162 
contact opnemen met Vergunnin-
gen en Handhaving.

Ontwerpbeschikking Wabo ver-
gunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders 
zijn van plan om in het kader 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht vergunning 
te verlenen voor: Omgevings-
vergunning voor toevoeging van 
nog niet vergunde euralcodes 
voor acceptatie, op- en overslag 
en verwerking van afvalstoffen 
(olo nr.5443641;omwb zaak-
nr.20090803), Denariusstraat 
19a Oosterhout, 
Van der Kooy Pijnacker B.V.

De ontwerpbeschikking en bij-
behorende stukken zijn gedu-
rende zes weken, van donderdag 
16 december 2021 tot en met 
woensdag 26 januari 2022, in te 
zien via de gemeente Oosterhout.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan 
eenieder een zienswijze over het 
ontwerp naar voren brengen. 
Een schriftelijke zienswijze richt 
u aan de Omgevingsdienst Mid-
den- en West-Brabant (OMWB), 
Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. 
Zienswijzen digitaal indienen is 
ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat 
slechts beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerp-
beschikking en men belangheb-
bende is. 

Ter inzage: Ontwerpbestem-
mingsplan “Centrum Oosterhout 
2017, herziening 4 (evenemen-
ten Klappeijstraat)”

Burgemeester en wethouders 
van Oosterhout maken ingevol-
ge artikel 3.8, lid 1, van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat 
met ingang van donderdag 16 
december 2021 gedurende zes 
weken voor eenieder ter inzage 
ligt het ontwerpbestemmings-
plan “Centrum Oosterhout 2017, 
herziening 4 (evenementen Klap-

peijstraat)”, met de hierbij be-
horende stukken, waaronder het 
ontwerpbestemmingsplan zelf 
(IMRO.0826.BSPhz4centrum-
2017-ON01). Voor dit bestem-
mingsplan wordt geen exploita-
tieplan vastgesteld omdat het 
wettelijk kostenverhaal is gere-
geld via een gesloten anterieure 
overeenkomst.

Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft betrekking op de Klap-
peijstraat en voorziet in een rege-
ling voor evenementen binnen de 
verkeersbestemming.

De stukken kunnen worden inge-
zien bij de informatiebalie in het 
stadhuis, Slotjesveld 1 te Ooster-
hout en kunnen ook geraadpleegd 
worden via de website van de ge-
meente www.oosterhout.nl of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf de dag van ter inzage-
legging (vanaf donderdag 16 
december 2021) kan eenieder 
gedurende 6 weken (tot en met 
woensdag 26 januari 2022) over 
dit ontwerpbestemmingsplan een 
schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren brengen. Omdat 
de terinzagelegging deels in de 
vakantieperiode valt, is het vol-
doende om binnen de termijn van 
6 weken aan te geven dat men 
bezwaren heeft, zonder aan te 
geven waarom (een zogenaamde 
“pro-forma zienswijze). Waarna 
men in overleg met de gemeen-
te tot een datum komt, waarop 
de redenen van dit bezwaar zijn 
ingediend.

De zienswijzen dienen te worden 
gericht aan de gemeenteraad 
van Oosterhout, Postbus 10150, 
4900 GB Oosterhout onder ver-
melding van “Zienswijze ont-
werpbestemmingplan Centrum 
Oosterhout 2017, herziening 4 
(evenementen Klappeijstraat)/ 
zaaknummer 321235”.

Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kan een 
afspraak worden gemaakt met 
de heer D. van Dongen of N. de 
Geus, telefoon 14 0162.

PARKEERPLAATSEN 
ELEKTRISCHE AUTO’S

Gereserveerde parkeerplaats 
opladen elektrische auto´s 

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
op 1 december 2021 hebben be-
sloten tot het aanwijzen van één 
parkeerplaats nabij Boommarter 
12, als standplaats voor het op-
laden van elektrische auto’s.

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 15 december 2021 tot 
en met 25 januari 2022 ter in-
zage 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. 

DIVERSEN 

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

Milu, F.
14-07-1977 / 03-12-2021

Milu, E.M.
17-04-1984 / 03-12-2021

Osman, N.M.
03-12-1967 / 03-12-2021

van Amen, J.G.
06-02-1986 / 07-12-2021

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, 15 december 2021

Openbare besluitenlijst

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



Afvalkalender 2022 staat nu online
In de afvalkalender kan iedereen zien wanneer men welk soort huisafval aan straat kan zetten. De afvalkalender 2022 staat 
nu online op www.mijnafvalwijzer.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 
week 51

De gemeente beseft dat het voor veel 
inwoners even wennen is, geen papie-
ren afvalkalender meer. Daarom vindt 
u in het weekblad Oosterhout van 
week 51 (het weekblad van volgende 
week) een bijlage met kalenders per 
afvalinzamelingsroute. Afhankelijk van 
waar u woont, kunt u de juiste route 
uit de krant knippen. 

Daarnaast kunt u ook via www.mijnafval-
wijzer.nl uw afvalkalender uitprinten. Als 
u geen printer heeft en ook geen familie, 
vrienden of bekenden die u hierbij kun-
nen helpen, dan kunt u de kalender 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.

Voorkom vastlopen afvalsorteermachine

Net-verpakking kerstboom bij 
restafval
Heeft u pas een kerstboom gekocht? Of 
koopt u deze binnenkort? Vaak zit er een 
net om de kerstboom. Wilt u dit net s.v.p. 
deponeren bij (uw) restafval? Als dit net 
namelijk tussen het plastic afval komt 

dan is de kans groot dat onze afvalsor-
teermachines hier later op vastlopen. Dit 
brengt dan ook onnodig extra kosten met 
zich mee. Alvast bedankt voor uw me-
dewerking! 

Op vrijdag 10 december jl. vond de officiële opening van het 
Boeren Inzicht plaats. Wethouder Dees Melsen gaf het start-
schot voor een nieuwe activiteit van de ZLTO- afdelingen Oos-
terhout en Drimmelen - Geertruidenberg. Boeren Inzicht biedt 
de kans om op een digitale manier kennis te maken met de ver-
schillende activiteiten die agrarische bedrijven in de buitenge-
bieden van Oosterhout verrichten. Ieder deelnemend agrarisch 
bedrijf heeft een bord. Hierop vindt u informatie en een foto 
over het bedrijf met een QR-code naar de website met meer 
informatie. De QR-code kunt u scannen met uw smartphone. 
Tekst, foto’s en mogelijk een filmpje geven u een indruk van de 
activiteiten en werkzaamheden op het bedrijf. In een iets later 
stadium wordt het project ook uitgerold over Geertruidenberg 
en Drimmelen. 

Toer de Boer 2.0 
De regels rondom de coronacrisis maakte het niet meer mo-
gelijk fysiek een kijkje achter de staldeur te nemen. Hierdoor 
ontstond het idee het bezoek op een ander manier in te vullen 
en deze activiteit een andere naam te geven: Boeren Inzicht. 
Het is nu mogelijk om 24/7 virtueel een bezoekje te brengen 
aan de deelnemende agrarische bedrijven. Zodra het weer kan, 
zullen ook de fysieke bezoekjes weer georganiseerd worden.  

Tips en meer informatie
Neem tijdens de kerstvakantie een kijkje bij de verschillende 
“boeren Inzichten”. Op de website www.toerdeboer.nl vindt u 

onder andere een fiets- en autoroute die u langs de verschillen-
de deelnemende bedrijven navigeert. U kunt op deze website 
ook een podcast beluisteren over de totstandkoming van het 
boeren Inzicht. 

Boeren Inzicht van start 
Start pilot elektrische 
deelauto’s in Slotjes-Midden 
De gemeente Oosterhout en Thuisves-
ter hebben in 2008 afspraken gemaakt 
om samen te investeren in de herstruc-
turering van deze naoorlogse wijk. De 
afgelopen jaren zijn portiekflats ver-
vangen door nieuwe appartementen 
en woningen. De komende jaren wordt 
de vernieuwing van de wijk voortgezet. 
Vanuit BPD, de ontwikkelaar van Slot-
jes-Midden, is het initiatief gekomen om 
een pilot met deelauto’s te starten. Dit 
initiatief sluit goed aan bij de ambities 
van de gemeente voor een duurzame 
toekomst van Oosterhout. Deze maand 
wordt er een interessepeiling gedaan 
onder de (toekomstige) bewoners om te 
bepalen of er voldoende interesse is voor 
deelauto’s en waar deze auto’s komen te 
staan. Het bedrijf ‘Onze Auto’ werkt hier-
in samen met de gemeente Oosterhout, 
Thuisvester en BPD.

Waarom een deelauto?
Eigen auto’s staan gemiddeld 23 uur per 
dag stil (cijfers pre corona). Een deelauto 
kan vijf (of meer) eigen auto’s vervangen 
en kan daarmee de parkeerdruk in de 
wijk verlagen en zorgen voor een groe-
nere wijk met minder blik. Een deelauto 
is financieel aantrekkelijk als vervanging 
van een tweede of zelfs een eerste auto 
als je minder dan 12.000 km per jaar 
rijdt. Een deelauto is gemakkelijk te re-
serveren via een app. Voor de gemeente 
Oosterhout is het een interessante pilot 
om te peilen of er voldoende animo is 
voor deelauto’s en dit mogelijk later ook 
in andere wijken toe te passen.  

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie op 
www.onzeauto.com > samenslimrijden 
> oosterhout.

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!

Kerstlampjes kapot?
Kapotte kerstlampjes mogen niet bij het 
restafval (vanwege de stekker). Brengt 
u deze daarom s.v.p. naar de milieu- 
straat (gratis inleveren) of lever deze in 
bij een van de inleverpunten van Wecycle 
in Oosterhout. 
Kijk op www.wecycle.nl/consumenten. 

Oosterhout sluit zich aan bij actieprogramma 
Eén tegen eenzaamheid
In Oosterhout mag iedereen meedoen. 
Maar wat doe je als je je altijd alleen 
voelt staan of je heel erg eenzaam voelt? 
Vereenzaming kan serieuze gevolgen 
hebben voor de gezondheid, zowel gees-
telijk als lichamelijk. Dat wil de gemeen-
te voorkomen. Daarom sluit de gemeen-
te Oosterhout zich aan bij het landelijk 
actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 
van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Gemeente en partners 
in de stad en kerkdorpen proberen een-
zaamheid tegen te gaan en terug te drin-
gen. Zo krijgen we meer voor elkaar.

Eenzaamheid in Oosterhout
Meer dan helft van de mensen ouder 
dan 75 jaar in Nederland zegt zich een-
zaam te voelen. In Oosterhout gaat het 

om 56% van de 75-plussers. Van de 
volwassen inwoners (18 jaar en ouder) 
voelt 46% zich eenzaam. 11% voelt zich 
ernstig of zeer ernstig eenzaam.

Wethouder Clèmens Piena: “Geluk-
kig zitten Oosterhouters vol ideeën. Er 
zijn ruim honderd initiatieven die iets 
te maken hebben met het voorkomen 
en terugdringen van eenzaamheid. De 
komende tijd bekijken we samen met 
partners hoe al dit aanbod er precies 
uitziet. En of we voor alle inwoners die 
zich eenzaam voelen aanbod hebben. 
Samen kijken we voor wie en in welke 
wijken we dingen beter kunnen aanpak-
ken. Zo krijgen we meer voor elkaar en 
komt de hulp op de juiste plek terecht.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het actie-
programma en ook wat u kunt doen op 
www.eentegeneenzaamheid.nl.



Regel deze maand uw parkeervergunning 2022

Parkeervergunning voortaan digitaal
Ieder jaar ontvingen bewoners met een parkeervergunning eind 
december (na betaling) een papieren parkeervergunning voor 
zijn/haar auto voor het komende jaar in de brievenbus. Vanaf 
2022 is de parkeervergunning voortaan digitaal. U ontvangt nu 
dus geen vergunning meer per post. Woont u in een parkeer-
vergunningengebied in Oosterhout en wilt u een parkeervergun-
ning voor 2022? Regelt u dit dan zo spoedig mogelijk in deze 
maand (december 2021) zodat uw digitale parkeervergunning 
2022 vanaf 1 januari 2022 geldig.

Online aanvragen en betalen
Op gemeenteportaal.nl/oosterhout* dient u in te loggen met uw 
Digi-D. Vervolgens kunt u uw gegevens controleren en even-
tueel wijzigen en/of aanvullen. Hierna klikt u in het menu op 
‘verlengen’ vervolgens kunt u de parkeervergunning 2022 via 
I-deal betalen. 
(* ondersteunde internetbrowsers zijn: Chrome, Firefox, Safari 
en Edge). 
Uw bestaande papieren parkeervergunning is geldig en met 31 
december 2021. 

Controle door gemeentelijke handhavers (boa’s)
Onze gemeentelijke handhavers controleren vanaf 2022 op 
basis van het kenteken in het computersysteem of men recht 
heeft om op dat tijdstip en op die plaats te parkeren. Uitzon-
dering hierop is de papieren kraskaart die in 2022 nog kan 
worden gebruikt.

Maximaal drie kentekens op de parkeervergunning bewoners
U kunt net zoals voorgaande jaren maximaal drie kentekens 
registreren op uw bewoners parkeervergunning. De vergunning 
kan voor één kenteken gelijktijdig worden gebruikt. Met de 
web-app 2Park kunt u aangeven welk kenteken in het begin 
actief moet zijn. 

Parkeervergunning voor bezoek (voormalige kraskaart)
Inwoners die in een gebied wonen waar betaald parkeren en/of
vergunninghouderparkeren geldt, kunnen een parkeervergun-
ning voor bezoekers (visite) aanschaffen. Dit wordt ook wel di-
gitale bezoekersregeling genoemd. Regelt u de aanvraag hier-

voor op www.gemeenteportaal.nl/oosterhout met uw Digi-d.  

Na de aanvraag ontvangt u per e-mail een koppeling die u kunt 
gebruiken op uw pc, tablet of smartphone. Het saldo voor uw
bezoekersvergunning staat nu nog op € 0,- U kunt in de web-
-app ‘2park’ eenvoudig het saldo opwaarderen. De betaling 
gaat via I-deal. 

De papieren kraskaart kan via de webwinkel nog tot einde van 
dit jaar worden gekocht. Na aankoop is een kraskaart één vol-
ledig jaar geldig.

Heeft u geen internet of lukt de aanvraag of betaling niet?
Heeft u geen internet of lukt de aanvraag of betaling voor een 
nieuwe parkeervergunning of bezoekersvergunning niet? Komt 
u dan naar de receptie van het stadhuis. Onze collega’s helpen 
u dan verder. 

Meer informatie over parkeervergunningen
Kijkt u voor meer informatie, voorwaarden en kosten over de 
parkeervergunning voor bewoners, de bezoekersvergunning, 
web-app 2Park en de parkeervergunningen voor bedrijven en 
instellingen op  www.oosterhout.nl > inwoners > verkeer > 
parkeren. U kunt ook bellen naar 14 0162.

Plan een gratis energiescan in, 
bij u thuis!
Het wordt weer koud buiten. Dat gas-
verbruik gaat ineens snel omhoog en 
misschien is het tijd om de ketel eens 
te vervangen. Een goed moment om 
de duurzaamheid van uw woning eens 
onder de loep te nemen. De energiecoa-
ches van Oosterhout Nieuwe Energie 
staan voor u klaar. Nodig één van onze 
energiecoaches uit voor een energiescan. 
Samen met u bekijken ze uw woning en 
gaan op zoek naar de mogelijkheden 

voor verduurzaming! Vooraf vult u hier-
voor het ‘hoomdossier’ in. Hierin kunt u 
aangeven waar uw vragen liggen en op 
welke vlakken de woning bijvoorbeeld al 
verduurzaamd is.

Onze coaches voorzien u van volledig 
gratis, onafhankelijk en écht Oosterhouts 
energieadvies. Gewoon eens doen hoor! 
Maak een afspraak via www.oosterhout-
nieuweenergie.nl

VAN ONZE 
PARTNERS

Activiteiten voor jeugd in de 
Kerstvakantie
Er is genoeg te doen voor jongeren van 
12 jaar en ouder in de Kerstvakantie. 
Bijvoorbeeld lasergamen, voetbal, fo-
tochallenge, dansen of een workshop 
van Khalid Boudou, schrijver van het 

Schnitzelparadijs en Pizzamaffia en 
meer.

Bekijk het volledige aanbod voor uw 
kind op www.inoosterhout.nl 



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Beste Oosterhouters, 
een beetje zotheid op zijn tijd

Zaterdagmorgen om elluf over elluf op 
de ellufde van de twaalfde was het dan 
eindelijk zo ver. Na een eerdere uitstel-
ronde konden we dan het “Convenant 
der Zotheid” tekenen. Het convenant 
moet ervoor zorgen dat we -de onder-
tekenaars, allen vertegenwoordigers 
van groeperingen die verbonden zijn 
aan het Kaaiendonks carnaval- ons 
in gaan zetten voor het verleden, he-
den en de toekomst van carnaval. Wij 
vinden het belangrijk om carnaval als 
cultureel erfgoed te behouden. Voor 
degenen die denken “waar heeft die 
burgemeester het over?” zal ik eerst de 
aanleiding schetsen. 

Karin Mertens heeft enige tijd geleden 
“Ut Kabinet der Zotheid” opgericht. Ze 
heeft in haar garage een grote, bijzon-
dere verzameling aan carnavalsattribu-
ten. Een deel daarvan heeft ze begin dit 
jaar tijdens carnaval ook in een etala-
ge aan de Leijsenhoek tentoongesteld. 
Vanuit deze verzameling begon er van 
alles te broeden bij deze enthousiaste 
dame. Ze heeft een stichting opgericht 
en ze heeft verbinding in Oosterhout 
gezocht om vooral sámen te werken 
aan het gedachtengoed van carnaval.

En zo zaten we dus in De Bussel, waar 
men samen met een aantal vrijwilligers 
alles op alles had gezet om deze be-
langrijke bijeenkomst tot in de puntjes 
te regelen. De bijeenkomst werd inge-
leid en gepresenteerd door René van 
Bijnen, die -iedere keer weer in een 
andere rol- ook onlosmakelijk verbon-
den is met ons Oosterhoutse carnaval. 
Een gangmaker eerste klas, die er altijd 
weer iets hilarisch van weet te maken. 
Zet hem naast de door ons allen ge-
prezen Prins Mienus, een aantal an-
dere Kaaiendonkse steunpilaren en de 
geweldige muziek van de Pierewaaiers 
en je krijgt een uur dat smaakt naar 
meer. Het carnavalsgevoel dat geluk-
kig ook in mijn bloed zit, werd in ieder 
geval behoorlijk aangewakkerd. Laten 
we stiekem blijven hopen dat we het 
dit jaar ook weer lekker kunnen laten 
stromen.

Ut Kabinet der Zotheid kreeg zijn eigen 
regentes in de persoon van Karen Mer-
tens. Deze functie past haar als een 
(carnavals)jas. De verzameling van het 
kabinet gaat een andere plek in onze 
stad krijgen. Ze gaf aan dat het kabi-
net voor alles en iedereen toegankelijk 
is, want dat is het mooie uitgangspunt 
van carnaval in het algemeen en dat 
van Kaaiendonk in het bijzonder. Ik 
ben ervan overtuigd dat zij haar rol als 
regentes met verve zal bekleden. Bij 
haar installatie kreeg Karin voor het 
Kabinet een spiegel aangeboden waar 
eenieder die erin kijkt zichzelf kan aan-
schouwen. En omdat dat je met carna-
val mag zijn wie je wilt zijn, want dat is 
het mooie van carnaval, zie je jezelf in 
deze spiegel als iemand anders.

Met z’n allen feliciteren we Karin met 
haar nieuwe rol en wensen haar veel 
succes met haar kabinet. Dat er maar 
veel zotheid in Oosterhout mag zijn, 
want dat kunnen we altijd -en nu he-
lemaal- gebruiken. Daar waar ik u, en 
zeker ook mezelf meestal, aan zou wil-
len raden vooral onszelf te blijven, is 
het misschien ook weleens goed om 
in de schoenen van een ander te gaan 
staan. Dat zal zeker het begrip voor el-
kaar laten toenemen. Door net als Paul 
(Mienus), Karin (Regentes) en René 
(iedere gedaante) zo af en toe in een 
andere rol te kruipen kunnen we an-
deren veel leut bezorgen en daardoor 
misschien ook wel net even anders en 
positief naar elkaar kijken. Leve het 
Kabinet der Zotheid!

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, 
burgemeester van Oosterhout

PS Alle fans van Max van harte gefeli-
citeerd met de uitslag van die specta-
culaire sportieve thriller in Abu Dhabi!

Tijdelijke testlocatie in Oosterhout sluit

GGD opent opnieuw testlocatie in Raamsdonksveer
Vanaf donderdag 16 december opent 
GGD West-Brabant opnieuw een testlo-
catie in Raamsdonksveer. Deze locatie 
vervangt de tijdelijk opgezette testloca-
tie op het parkeerterrein van het Amphia 
ziekenhuis in Oosterhout. De locatie in 
Oosterhout sluit met de komst van de 
testlocatie in Raamsdonksveer. Esther 
Stiefelhagen, GGD: “Nu het kouder en 
regenachtiger wordt, voldoet deze loca-

tie in Oosterhout niet meer. We willen 
onze cliënten en onze eigen medewer-
kers graag warm en droog ontvangen.”

Walk-through
De testlocatie in Raamsdonksveer wordt 
een walk-through locatie. Dit betekent 
dat cliënten door de teststraat lopen. 
Vanaf 16 december kunnen inwoners uit 
de regio zich, zeven dagen per week, la-

ten testen aan de Steurweg 8 in Raams-
donksveer. 

Wanneer laten testen?
Wilt u weten wanneer u uzelf moet laten 
testen bij de GGD? Kijk dan voor infor-
matie op www.ggdwb.nl of op 
www.rijksoverheid.nl 

Boostercampagne van start! 
De boostervaccinatie is gestart. Een 
boostervaccinatie is bedoeld als oppep-
per voor mensen die al gevaccineerd 
zijn. Door een boostervaccin houdt u de 
bescherming van het vaccin tegen het 
coronavirus op peil. Een booster draagt 
bij aan een blijvend hoge bescherming 
tegen het coronavirus. Voor januari krijgt 
iedereen van 60 jaar of ouder een uit-
nodiging voor een booster. Na januari 
worden ook jongere mensen uitgenodigd. 
Meer informatie leest u op op: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/co-
ronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavac-
cinatie/boostervaccinatie 

Vaccineren zonder afspraak 
Voor uw eerste en tweede coronavaccinatie kunt u zonder af-
spraak terecht op vaccinatielocatie Breda International Airport 
en Breepark. De GGD wil het hiermee nog gemakkelijker ma-
ken om een vaccinatie te krijgen. Iedere dag is een vaste hoe-

veelheid vaccin beschikbaar, op = op. Bij extreme drukte kan 
het voorkomen dat er een lange wachttijd is.  
Wilt u zeker weten dat u niet hoeft te wachten? Maak dan voor-
af een afspraak. Dat kan alleen telefonisch via 0800-7070. 

Rij door de Klappeij! 
De horecaondernemers van de Klap-
peijstraat, Markt & Leijsenhoek organi-
seren op 19 december een unieke drive 
thru! Tussen 12.00 – 20.00 uur kan een 
feestelijke borrelbox opgehaald worden 

met de auto. De box kost 50 euro en is 
voor 2 personen gevuld. U kan deze bor-
relbox tot en met donderdag 16 decem-
ber bestellen via: https://www.rijdoorde-
klappeij.nl/ 

Coronavaccinatie voor jonge kinderen met 
verhoogd medisch risico
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met 
onderliggende aandoeningen, krijgen 
een coronavaccinatie aangeboden. Hier-
mee volgt het kabinet het advies van 
de Gezondheidsraad van 3 december 
jl. Het gaat om kinderen met bepaalde 
ziektes zoals ernstige astma, chroni-
sche longaandoeningen of aangeboren 
hartafwijkingen. Deze kinderen hebben 
een hogere kans om door een coronabe-
smetting in het ziekenhuis terecht te ko-
men. De vaccinatie met een aangepaste 
dosering van het Pfizer-vaccin start naar 
verwachting vanaf 20 december bij de 
GGD op uitnodiging van de kinderarts.

Kinderen krijgen over het algemeen 
milde klachten bij een infectie met het 
coronavirus. Als zij bepaalde ziektes 
hebben is het absolute risico op zieken-
huis- en ic-opname nog altijd laag, maar 
vergeleken met gezonde leeftijdgenoten 
wel hoger. Dit blijkt uit verschillende na-
tionale en internationale studies. Ook zijn 
er aanwijzingen dat kinderen met onder-
liggende aandoeningen een grotere kans 
hebben op het Multisystem Inflammato-
ry Syndrome Children (MIS-C). Dit is een 
specifieke complicatie van het coronavi-
rus waarbij een ontstekingsreactie van de 
organen optreedt. Ten slotte benoemt de 

Gezondheidsraad in het advies dat kin-
deren ook langdurige klachten kunnen 
ontwikkelen na een coronabesmetting 
(Long COVID). 

Uitnodiging door kinderarts, prik bij de 
GGD
Kinderartsen nodigen de kinderen van 5 
tot en met 11 jaar voor wie de coronavac-
cinatie nu wordt aangeraden uit. De GGD 
is gevraagd het prikken te verzorgen op 
de GGD-vaccinatielocaties. De verwach-
ting is dat de vaccinaties vanaf 20 de-
cember kunnen starten, wanneer de eer-
ste 42.000 vaccins uiterlijk op woensdag 
15 december geleverd worden. 

Aangepaste dosering van het Pfizer
vaccin
Een aangepaste dosering van het Pfizer-
-vaccin is door het Europees Medicijn 
Agentschap (EMA) veilig en geschikt 
verklaard voor jonge kinderen. Ook de 
Gezondheidsraad beoordeelt dat deze 
vaccins voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar goed werken en voldoende vei-
lig zijn. De verwachting is dat het vaccin 
hen net zo goed beschermt tegen ziek-
te als volwassenen. Dat geldt ook voor 
kinderen met een onderliggende aandoe-
ning.

Bijwerkingen
De bijwerkingen van de coronavaccina-
tie bij kinderen zijn volgens de Gezond-
heidsraad mild tot matig. Bijwerkingen 
worden net als bij andere leeftijdsgroe-
pen vaker gezien na de tweede dosis. 
Over grootschalige vervolgonderzoeken 
bij jonge kinderen zijn nog geen gege-
vens bekend. Dat betekent dat er nog 
geen uitspraken gedaan kunnen worden 
over eventuele zeldzame bijwerkingen 
die bij jongvolwassenen (onder de 30 
jaar) zijn gesignaleerd, zoals myocarditis 
en pericarditis. Wel is duidelijk dat voor 
kinderen de kans op myocarditis en peri-
carditis maar ook op bijvoorbeeld MIS-C 
veel groter is bij het doormaken van een 
corona-infectie dan als een bijwerking 
van vaccinatie. 

De Gezondheidsraad brengt uiterlijk half 
december ook een advies uit over de co-
ronavaccinatie voor kinderen van 5 tot en 
met 11 jaar zonder medisch hoog risico. 
In dit advies nemen zij de ringvaccina-
tie van kinderen die in isolement leven 
doordat een huisgenoot of familielid een 
ernstige afweerstoornis heeft, mee.


