
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: Brandveilig gebruik 
voor huisvesting 
van medewerkers in 
bestaande bedrijfs-
ruimte

Locatie: Heistraat 9, 4909 
BD Oosteind

Referentie: 323254
Ingediend d.d.:
 9 december 2021

Voor: Het bouwen van 
een appartemen-
tengebouw met 22 
appartementen

Locatie: Keiweg 57 (naast de 
Burcht), Oosterhout

Referentie: 323592
Ingediend d.d.:
 13 december 2021

Voor: Het plaatsen van 
handelsreclame t.b.v. 
geldautomaat binnen 
in het pand

Locatie: Kerkstraat 7, 4901 
JE Oosterhout

Referentie: 323308
Ingediend d.d.:
 10 december 2021

Voor: Nieuwbouw 15 
appartementen

Locatie: Vrachelsplein te 
Oosterhout

Referentie 323259
Ingediend d.d.:
 9 december 2021

Voor: Het wijzigen van de 
gevels, het plaatsen 
van een dakkapel en 
een fietsenberging

Locatie: Vraggelse Baan 11, 
4904 SR Oosterhout

Referentie: 323227
Ingediend d.d.:
 9 december 2021

Voor: Het plaatsen van 
extra logobord n.a.v. 
uitbreiding winkel-
ruimte

Locatie: Zuiderhout 111, 
4904 AW Oosterhout

Referentie: 323411
Ingediend d.d.:
 13 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.

VERLENGING 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Door college burgemeester en 
wethouders is de beslistermijn 
voor onderstaande omgevings-
vergunningen met 6 weken ver-
lengd in de periode van 10 t/m 
16 december 2021:

Voor: Het plaatsen van 
meerdere geluids-
schermen langs het 
spoor

Locatie: Boslaan, Oude 

Tilburgsebaan, Paral-
lelweg

Referentie: 315709 
Verlenging d.d.:
 13 december 2021

Voor: Het aanleggen van 
een tweede inrit

Locatie: Bredaseweg 89, 
4902 NR Oosterhout

Referentie 314156
Verlenging d.d.:
 9 december 2021

Voor: Het uitbreiden van 
een dakkapel aan 
de voorzijde van het 
pand

Locatie: Herstraat 20, 4911 
BE Den Hout

Referentie: 308692
Verlenging d.d.:
 13 december 2021

Voor: Aanplanten bos
Locatie: Vlakbij Rijksweg 

Dorst (K 1349-
1348-1351-3330-
1343) en Ketenbaan 
Oosterhout (L 405-
406-427-459-362), 
4849 BP en 4903 
RW

Referentie: 315478 
Verlenging d.d.:
 13 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.

BUITEN BEHANDELING 
STELLEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Door het college van burgmees-
ter en wethouders is de volgende 
omgevingsvergunning buiten be-
handeling gesteld in de periode 
van 10 t/m 16 december 2021:

Voor: Het plaatsen van 
gevelreclame

Locatie: Vaartweg 14, 4905 
BL Oosterhout

Referentie: 312864
Datum: 16 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 (bereikbaar op tele-
foonnummer 14 0162), gelieve 
het referentienummer bij de hand 
te houden. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan het 
college burgemeester en wethou-
ders, 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Door het college burgemeester en 
wethouders zijn de onderstaande 
omgevingsvergunningen verleend 
in de periode van 10 t/m 16 de-
cember 2021:

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

Locatie: Adriaan Brouwer-
laan 19, 4907 MK 
Oosterhout

Referentie: 321469
Verleend d.d.:
 14 december 2021

Voor: Het vervangen 
(nieuwbouwen) van 
een bijgebouw

Locatie: Berkenstraat 27, 
4909 BG Oosteind

Referentie: 314876
Verleend d.d.:
 13 december 2021

Voor: Het splitsen van een 
bestaande bovenwo-
ning in 2 apparte-
menten

Locatie: Kerkstraat 7b, 4901 
JE Oosterhout

Referentie: 316878
Verleend d.d.:
 16 december 2021

Voor: Het kappen en her-
planten van 2 bomen

Locatie: Lukwelpark, 4902 
AH Oosterhout

Referentie: 322000
Verleend d.d.:
 15 december 2021

Voor: Het kappen en 
herplanten van een 
boom

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

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

Voor: Het kappen en 
herplanten van een 
boom

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

Referentie: 322028
Ingediend d.d.:
 13 december 2021

Voor: Voor het verplaatsen 
van een inrit

Locatie: Witteweg 2, 4911 
AN Den Hout

Referentie: 312711
Verleend d.d.:
 13 december 2021

Voor: Het uitbreiden van de 
woning op de verdie-
ping

Locatie: Zandheuvel 105, 
4901 HV Oosterhout

Referentie: 314193
Verleend d.d.:
 13 december 2021

Voor: Het woonrijp maken 
openbare ruimte 

Locatie: T.p.v. 2 appartemen-
tencomplexen voor-
malige Zandoogje 2, 
kadastraal gemeente 
Oosterhout, sectie: 
P nummer: 2900, 
Oosterhout

Referentie: 316828
Verleend d.d.:
 13 december 2021

Wilt u een inhoudelijke toelich-
ting op plannen dan kunt u deze 

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

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

RUIMTELIJKE  
ORDENING

Vastgesteld bestemmingsplan 
Arendsplein (herontwikkeling 
bankenlocatie)  

Het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout 
maakt bekend dat de gemeente-
raad op 23 november 2021 het 
bestemmingsplan “Arendsplein 
(herontwikkeling bankenlocatie)” 
heeft vastgesteld. Het plan heeft 
betrekking op het Arendsplein en 
voorziet in de bouw van 3 appar-
tementengebouwen met maxi-
maal 154 woningen. Deze ap-
partementengebouwen worden 
respectievelijk 5, 6 en 7 bouw-
lagen hoog. Ook maakt het be-
stemmingsplan mogelijk om het 
openbaar gebied te herinrichten 
ten behoeve van de benodigde 
ontsluiting, het parkeren en het 
creëren van een groene verblijfs-
ruimte. Het plangebied betreft 
het Arendsplein ter plaatste van 
het ABN- AMRO kantoor, het Ra-
bobank kantoor als ook een deel 
van de uitloper van het winkel-
centrum Arendshof II. 

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan met 
ingang van donderdag 23 decem-
ber 2021 inzien in de publieks-
hal van het stadhuis (Slotjesveld 
1 te Oosterhout), of via www.
oosterhout.nl of www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het planidentifi-
catienummer is NL.IMRO.0826.
BSPhz2centrum2017-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de te-
rinzagelegging kan gedurende 6 
weken (tot en met donderdag 3 
februari 2022) door belangheb-
benden beroep worden ingesteld 
tegen dit besluit. Niet-belang-
hebbenden, die tijdig een ziens-
wijzen hebben ingediend tegen 
het ontwerpbestemmingsplan, 
kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht 
aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en bevat in 
ieder geval de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, 

een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht 
en de gronden van beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet 
van toepassing is, is er geen mo-
gelijkheid om na afloop van de 
beroepstermijn uw beroep aan te 
vullen of nieuwe beroepsgronden 
aan te voeren. 

Inwerkingtreding bestemmings-
plan
Het raadsbesluit tot vaststelling 
van dit bestemmingsplan treedt 
in werking de dag na afloop van 
de beroepstermijn. Als binnen 
de beroepstermijn ook een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, 
wordt de werking van het raads-
besluit opgeschort totdat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening moet 
apart worden ingediend, naast 
het instellen van beroep. Zowel 
voor het instellen van beroep, als 
het verzoeken om een voorlopige 
voorziening, is griffierecht ver-
schuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het alge-
mene telefoonnummer 14 0162, 
contact op nemen met mw. 
Jeeninga, medewerker ruimtelij-
ke ordening.

VERKEER 

Verkeersbesluit Eline Verelaan: 
Stopverbod Kiss&Ride basis-
school de Meander

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
op 6 december 2021 hebben 
besloten tot het instellen van een 
stopverbod in de Eline Verelaan 
ter hoogte van de Kiss&Ride van 
basisschool de Meander. Hier-
voor geldt een uitzondering voor 
het onmiddelijk in- en uitstap-
pen.

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 22 december 2021 tot 
en met 1 februari 2022 ter in-
zage bij het informatiecentrum 
van de gemeente Oosterhout, 
Slotjesveld 1. Het verkeersbesluit 
en de tekening 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. 

PARKEERPLAATSEN 
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Gereserveerde parkeerplaats 
opladen elektrische auto´s 
Guido Gezellelaan

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
op 6 december 2021 hebben 
besloten tot het aanwijzen van 
één parkeerplaats nabij Guido 
Gezellelaan 12, als standplaats 
voor het opladen van elektrische 
auto’s.

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 22 december 2021 tot 
en met 1 februari 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. 

INVALIDEN-
PARKEERPLAATSEN

Toewijzing gehandicapten-
parkeerplaats 

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend dat zij 
14 december 2021 hebben be-
sloten tot het toewijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats na-
bij de woning De Vliedberg en 
deze ter beschikking te stellen 
aan de bewoner van deze wo-
ning. 

De volledige tekst van dit besluit 
ligt van 22 december 2021 tot 
en met 1 februari 2022 ter in-
zage bij het informatiecentrum 
van de gemeente Oosterhout, 
Slotjesveld 1. Het verkeersbesluit 
en de tekening waarnaar worden 
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. 

DIVERSEN 

Op grond van Artikel 151c van 
de gemeentewet en artikel 2:77 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening gemeente Oosterhout 
2021 heeft de burgemeester 
op 21 december 2021 beslo-
ten het gebied Slotjes-Midden 
te Oosterhout aan te wijzen als 
gebied waar flexibel cameratoe-
zicht wordt toegepast vanaf 22 
december 2021 voor een perio-
de van 2 weken ten behoeve van 
de handhaving van de openbare 
orde. 

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.  

Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
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 
voldaan aan de verplichting ge-



Openbare besluitenlijst

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

‘Goederenbank de Baronie’ 

Gemeente Oosterhout geeft cadeaubonnen 
energiebesparing aan bezoekers voedselbank
Op 23 december overhandigt wethouder duurzaamheid Marcel 
Willemsen een symbolische cheque uit aan directeur van voed-
selbank ‘Goederenbank de Baronie’. Gemeente Oosterhout stelt 
met deze kerstactie 100 cadeaubonnen van 60,- euro beschik-
baar aan gezinnen die de voedsel- en goederenbank wekelijks 
bezoeken. De cadeaubon is bedoeld om energiebesparende 
producten van te kopen. De gemeente Oosterhout vindt dat 
iedereen de kans moet krijgen om energiebesparende maat-
regelen te treffen. Door de toegenomen energieprijzen worden 
minima-gezinnen extra hard getroffen. Met de uitreiking van 
deze bon wil de gemeente hen een steuntje in de rug geven 
tijdens de feestdagen en de winter.

De cadeaubon kan besteed worden bij webshops via het Re-
gionaal Energieloket of bij fysieke winkels zoals bouwmarkten 
of tuincentra. Met 60 euro kunnen de bezoekers van de Goe-
derenbank daar bijvoorbeeld ledlampen, een waterbesparende 
douchekop of isolatiemateriaal zoals tochtstrips en brievenbus-
borstels van kopen. 

Meer informatie 
Kijkt u voor meer informatie op www.regionaalenergieloket.nl 
> oosterhout > cadeaubon.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft onlangs de reactienota 
vastgesteld en het aangepaste ontwerp 
voor de herinrichting van de Koningsdijk 
vrijgegeven voor inspraak. De reactie-

nota en het ontwerp kunt u vinden op 
het ideeënplatform van de gemeente via 
doemee.oosterhout.nl. Ook kunt u het 
ontwerp op het stadhuis bekijken (bij de 
balie). Tijdens de inspraakprocedure die 

loopt van 20 december 2021 tot en met 
30 januari 2022 heeft u de mogelijkheid 
om officieel op het ontwerp te reageren 
via doemee.oosterhout.nl.

Inspraakprocedure ontwerp herinrichting Koningsdijk 

BEKENDMAKINGEN

steld in de Wet BRP. Daarin staat dat 
de burger verplicht is om binnen de ter-
mijn van vier weken vóór de beoogde 
datum van adreswijziging en niet later 
dan de 5e dag na de adreswijziging 
schriftelijk aangifte te doen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de woongemeente. De Algemene 
wet bestuursrecht geeft de gemeente 
de mogelijkheid om het voornemen 
ambtshalve uitschrijving te publiceren 
als we de bekendmaking niet per post 
kunnen versturen.

Burgemeester en wethouders van Oos-
terhout hebben het voornemen de vol-
gende persoon/personen per de hieron-
der aangegeven datum uit te schrijven 
uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum / Datum voornemen

Isa, M. 27-08-2003 / 14-12-2021 

De termijn voor het naar voren bren-
gen 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 schriftelijke 
reactie kan gestuurd worden aan: Ge-
meente Oosterhout, afdeling Burgerza-
ken, Postbus 10150, 4900 GB Ooster-
hout. Voor een mondelinge toelichting 
moet u van te voren telefonisch een 
afspraak maken via telefoonnummer 
14 0162. 

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 per-
soon wordt uitgeschreven met als re-
den: “Vertrokken onbekend waarheen” 
(Vow). 

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum / Datum besluit

Kiernoz, D.
 07-10-1993 / 09-12-2021

U kunt tegen dit besluit bezwaar ma-
ken door binnen zes weken na de da-
tum van het besluit in deze publicatie 
een bezwaarschrift in te dienen bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Oosterhout, Postbus 10150, 
4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze 
brief uw naam en adres, het besluit 
waartegen u bezwaar maakt en de re-
denen van het bezwaar. Ten slotte is 
het belangrijk dat u een datum zet bo-
ven 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 
indienen van uw bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Zeeland-West-Brabant te Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA. Aan het 
indienen van een verzoek tot een voor-
lopige voorziening zijn wel kosten ver-
bonden, het zogenaamde griffierecht.

Besluit voor de ten hoogste toelaat-
bare geluidbelasting Wet geluidhinder 
(reconstructie Weststadweg)

Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend, dat door 
de herinrichting van de rotonde in de 

Weststadweg in Oosterhout en gedeel-
ten van de aansluitende wegen er spra-
ke is van reconstructie in de zin van de 
Wet geluidhinder. Vanwege het verkeer-
slawaai van de Weststadweg moeten 
hogere waarden voor de geluidbelas-
ting op de gevel(s) van twee woningen 
worden vastgesteld.

Besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder
Op de voorbereiding is, gelet op art. 
110c Wet geluidhinder, afd. 3:4 Alge-
mene wet bestuursrecht van toepas-
sing. Het ontwerpbesluit hogere waar-
den Wet geluidhinder heeft daarom van 
9 september 2021 gedurende 6 weken 
ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen 
zienswijzen ingebracht. Daarom is het 
besluit ongewijzigd vastgesteld. Het 
besluit heeft betrekking op de wonin-
gen aan Stelvenseweg 4 en 4a te Den 
Hout die zijn gelegen in de geluidzone 
van de Weststadweg. De waarden va-
riëren tussen 50 en 52 dB bij nr. 4 en 
50 en 56 dB bij nr. 4a.

Terinzagelegging
Het besluit ligt met ingang van 23 de-
cember 2021 gedurende zes weken, 
ter inzage bij het informatiecentrum in 
het stadhuis, Slotjesveld 1 te Ooster-
hout. Ook kunnen alle stukken worden 
geraadpleegd op de website van de ge-
meente www.oosterhout.nl.

Beroep
Gedurende de terinzagelegging kan 
tegen het besluit beroep worden in-
gesteld bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Beroep 
kan worden ingesteld door een belang-
hebbende.

Inwerkingtreding
Het besluit hogere waarden treedt in 
werking daags na afloop van de hier-
voor genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking 
van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan 
de Voorzieningenrechter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak verzoeken 
met het oog op onverwijlde spoed een 
voorlopige voorziening te treffen. Het 
verzoek dient geadresseerd te worden 
aan de Raad van State, ter attentie van 
de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.
Indien het verzoek tijdens de beroep-
stermijn wordt ingediend, treedt het 
besluit waarvoor de voorlopige voorzie-
ning is gevraagd niet in werking voor-
dat op het verzoek is beslist.

Inspraakprocedure ontwerp 
herinrichting Koningsdijk 
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft onlangs de reactienota 
vastgesteld en het aangepaste ontwerp 
voor de herinrichting van de Konings-
dijk vrijgegeven voor inspraak. De re-
actienota en het ontwerp kunt u vinden 
op het ideeënplatform van de gemeen-
te via doemee.oosterhout.nl. Ook kunt 
u het ontwerp op het stadhuis bekijken 
(bij de balie). Tijdens de inspraakpro-
cedure die loopt van 20 december 
2021 tot en met 30 januari 2022 heeft 
u de mogelijkheid om officieel op het 
ontwerp te reageren via doemee.oos-
terhout.nl.

Oosterhout, 22 december 2021

Regel deze maand uw parkeervergunning 2022

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

Online aanvragen en betalen
U vraagt uw parkeervergunning 2022 
aan op gemeenteportaal.nl/oosterhout*. 
Hiervoor logt u in met uw Digi-d. Als u 
in 2021 een parkeervergunning heeft 
dan ziet u deze gegevens in het systeem 
staan. (Alleen als deze parkeervergun-
ning ook op uw naam staat). Controleer 
hierna uw gegevens en pas deze eventu-
eel aan. Vervolgens klikt u in het menu 
op ‘verlengen’ en betaalt u de parkeerver-
gunning voor 2022 via iDeal. 
(* bereikbaar via internetbrowsers Chro-
me, Firefox, Safari en Edge).
Uw bestaande papieren parkeervergun-
ning is geldig tot en met 31 december 
2021.

Heeft u in 2021 een vergunning die niet 

op uw naam staat? Bijvoorbeeld bij een 
lease-wagen? U moet dan eerst uw hui-
dige parkeervergunning beëindigen. Hier-
na vraagt u een parkeervergunning 2022 
aan en zet u de ingangsdatum op 1 janu-
ari 2022. De aanvrager van de vergun-
ning en de tenaamstelling van kenteken 
moet dezelfde persoon zijn.

Controle door gemeentelijke handhavers 
(boa’s)
Onze gemeentelijke handhavers contro-
leren vanaf 2022 op basis van het ken-
teken of voertuigen op bepaalde locaties 
mogen staan. Uitzondering hierop is 
de papieren kraskaart; deze kan nog in 
2022 worden gebruikt. 

Maximaal drie kentekens op parkeer-
vergunning bewoners
Er mogen maximaal drie kentekens gere-
gistreerd staan op een parkeervergunning 
voor bewoners. Dit geldt alleen voor huis-
genoten van de aanvrager. De vergunning 
kan voor één kenteken gelijktijdig worden 
gebruikt. Met de web-app 2Park geeft u 
aan welk kenteken actief moet zijn. 

Heeft u geen internet of lukt de aan-
vraag of betaling niet?
Heeft u geen internet? Of lukt de aan-
vraag of betaling voor de parkeervergun-
ning 2022 niet? Komt u dan naar de re-
ceptie van het stadhuis. Onze collega’s 

helpen u dan verder.

Parkeervergunning voor bezoek 
(voormalige kraskaart)
Woont u in een gebied waar het betaald 
parkeren is? Of woont u in een parkeer-
vergunnings-gebied? Dan kan u par-
keervergunning voor bezoekers (visite) 
aanschaffen. De aanvraag regelt u op 
gemeenteportaal.nl/oosterhout met uw 
Digi-d. Na de aanvraag ontvangt u per 
e-mail een koppeling voor uw pc, tablet 
of smartphone. Het saldo voor de bezoe-
kersvergunning staat op € 0,- In de web-
-app ‘2park’ waardeert u het saldo op. 
De betaling gaat via i-Deal.

Meer informatie
Meer informatie over de parkeervergun-
ning voor bewoners, diverse parkeerver-
gunningen voor bedrijven en instanties, 
de parkeervergunning voor bezoekers en 
meer vindt op www.oosterhout.nl > in-
woners > verkeer > parkeren.

Lever uw vuurwerk straffeloos in

Inleveren illegaal vuurwerk op 24 december
Het kabinet heeft voor de jaarwisseling 
2021/2022 een landelijk vuurwerkver-
bod ingesteld. Dit vuurwerkverbod geldt 
voor het afsteken, verkopen, bezitten en 
vervoeren (lopend, rijdend of anderszins 
over straat) met/van vuurwerk. Alleen 
vuurwerk uit de F1-categorie is toe-
gestaan. De gemeente Breda biedt nu 
inwoners uit Breda en omliggende ge-
meentes de mogelijkheid om op vrijdag 
24 december vuurwerk in te leveren. Dit 
betekent dat mensen ‘zonder straf’ hun 
vuurwerk (tot 25 kilo) op de onderstaan-
de locatie in kunnen leveren. 
Het inlevermoment is op vrijdag 24 de-
cember tussen 08.00 - 12.00 uur op de 
parkeerplaats bij de Optisport ijsbaan 
(Terheijdenseweg 506, Breda).

Bij het inleverpunt geven medewer-
kers u informatie en beantwoorden uw 
eventuele vragen. Een gespecialiseerd 
transportbedrijf neemt het vuurwerk in 
en vervoert deze veilig naar een locatie 

waar het vernietigd wordt. Vanwege co-
rona vragen wij u om alleen met de auto 
te komen en bij klachten thuis te blijven. 
Op de inleverlocatie geven medewerkers 
u aanwijzingen voor het veilig inleveren. 

Voorwaarden 
U mag uitsluitend vuurwerk uit de ca-
tegorieën F2 (consumentenvuurwerk) en 
F3 (knalvuurwerk, vuurpijlen et cetera 
dat sinds december 2020 verboden is) 
naar het inleverpunt vervoeren en in-
leveren. Van het F3 vuurwerk mag per 
persoon maximaal 25 kg ingeleverd wor-
den. Indien er per persoon meer dan 25 
kg wordt ingeleverd, wordt de politie in 
kennis gesteld.

Vanwege het gevaar is het niet toege-
staan om professioneel vuurwerk (ca-
tegorie F4) en/of zelfgemaakt dan wel 
geknutseld vuurwerk en/of vuurwerk 
dat niet is voorzien van een F-catego-
rie, te vervoeren en in te leveren. Indien 

dit vuurwerk toch wordt ingeleverd dan 
wordt onmiddellijk de politie in kennis 
gesteld.

Meer informatie
Belt u voor meer informatie naar 
14 0162.



Tijdens Kerst en Oud & Nieuw-periode

Openingstijden stadhuis en meer 
Dit jaar valt Kerstmis en de jaarwisseling in het weekend.

Stadhuis
Het stadhuis is gewoon op reguliere tijden geopend. U kunt 
alleen op afspraak naar het stadhuis. Probeer voordat u een 
afspraak wil maken uw zaken digitaal te regelen via www.
oosterhout.nl. 

Milieustraat
De milieustraat is op zaterdag 25 december en zaterdag 1 
januari gesloten; op vrijdag 31 december is deze tot 15.30 
uur open. Verder is de milieustraat open volgens reguliere ope-
ningstijden.

Afvalinzameling tijdens Kerst en Oud&Nieuw 
De inzameling van huisafval gaat in deze periode gewoon door 
op de dagen die u gewend bent. Vanaf 3 januari gaat de nieu-
we data in van de inzameling huisafval. Kijkt u voor meer 
informatie op www.mijnafvalwijzer.nl en/of download de han-
dige Afvalwijzer App.

Recreatieoord De Warande
Vanwege de harde lockdown is De Warande gesloten, voor-
alsnog tot half januari. Hiermee komen alle activiteiten te ver-
vallen, behalve de zwemlessen en het diplomazwemmen. Kijk 

voor meer informatie over de coronamaatregelen en de zwem-
lessen op www.de-warande.nl.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
De OMWB is gesloten op vrijdagmiddag en op 24 en 31 de-
cember. De Milieu Klachten Centrale is 24/7 bereikbaar voor 
het melden van stank- en geluidsoverlast op telefoonnummer 
(073) 681 28 21. 

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
De BWB is gesloten op 24 en 31 december. 
Kijk voor meer informatie op www.bwbrabant.nl. 

Afvalkalender 2022 online en 
als bijlage in dit weekblad
In de afvalkalender kan iedereen zien wanneer men welk soort huisafval aan straat 
kan zetten. De afvalkalender 2022 staat online op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt 
ook de handige Afvalwijzer App downloaden. Via de website en de App kunt u han-
dige 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. 

Afvalkalenders als bijlage in het weekblad van deze week
In dit weekblad vindt u een bijlage met afvalkalenders. De gemeente stopt voortaan 
met het huis-aan-huis verspreiden van een papieren afvalkalender. Wij beseffen dat 
dat voor veel inwoners even wennen is. Daarom vindt u alleen in dit overgangsjaar 
een bijlage met afvalkalenders in het weekblad van deze week. 

Daarnaast kunt u ook eventueel via www.mijnafvalwijzer.nl uw afvalkalender uitprin-
ten. 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 stadhuis 
of bij Theek5 (Torenstraat).

VAN ONZE PARTNERS

Let op: Voorkom containers 
met bevroren afval 
Als het deze maand flink gaat vriezen 
dan kan GFT-afval in de container aan-
vriezen. Als het afval vastvriest, kunnen 
de containers niet goed worden leegge-
maakt. Daarom is het beter om de GFT-
-bak niet aan te bieden als uw afval is 
vastgevroren. Biedt u uw container toch 
aan, dan kan het zijn dat de bak niet 
helemaal geleegd wordt. Dat is dan voor 
eigen rekening. 

Hoe kunt u voorkomen dat afval 
bevriest?
•  Zet de container bij vorst binnen 

(schuur/garage) 
•  Doe zo min mogelijk nat afval in de 

container
•  Steek de inhoud met een spade los 

kort voordat u de container op de aan-
biedplaats zet. Pas op dat u de contai-
ner niet kapot steekt 

•  Zet de container uit de wind

Kerstboom eruit en dan?
Kerstboom aanbieden op aanbiedplaats 
huisafval  
Begin januari worden kerstbomen huis-
-aan-huis ingezameld. U kunt uw kerst-
boom dan op de aanbiedplaats bij u in 
de buurt aanbieden. Hieronder vindt 
u het schema van de inzameling van 
kerstbomen per wijk. 

Afhaaldatum kerstboom:
Vrijdag 7 januari 2022 
Afhaal kerstbomen in wijk: 
Dammenbuurt 
Staatsliedenbuurt
Schildersbuurt
Larenbuurt
Donkenbuurt
Sterrenbuurt
Kruidenbuurt
Beemdenbuurt
Vogelbuurt
Kastelenbuurt

Maandag 10 januari 2022
Centrum
Molenbuurt
Leijsenakkers
Slotjes
Oud-West 
Houthaven
Den Hout
De Kreek
Contreie
Vrachelen I en II 
Markkant
Kanaleneiland
Vlindervallei

Dinsdag 11 januari 2022 
Oosteind
Dorst
Bloemenbuurt
Schrijversbuurt
Natuurkundigenbuurt

Componistenbuurt
Warande  

Inleveren bij de milieustraat
U kunt uw kerstboom ook gratis inleve-
ren bij de milieustraat (Wilhelminaka-
naal-Oost 7). De milieustraat is open 
op maandag van 12.30 uur - 16.30 uur 
en van dinsdag tot en met zaterdag van 
8.00 uur - 16.30 uur. (Wel gesloten op 
zaterdag 25 december en 1 januari).

Collectieve zorgverzekering 2022
In Oosterhout kunnen inwoners met een laag inkomen deelnemen aan de collectie-
ve 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 leef-
tijd 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 vast-
stellen van het vermogen buiten be-
schouwing 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 over-
stappen naar een andere zorgverzeke-
ring. 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 zorgverze-
keringen en de vergoedingen kunt u bel-
len 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.

Surplus Welzijn zoekt maatschappelijke 
begeleiders statushouders
De toestroom van vluchtelingen leidt 
tot overvolle opvanglocaties. Binnen 
de taakstelling van het Rijk huisvest 
de gemeente Oosterhout daarom vanaf 
januari versneld 28 statushouders die 
in Oosterhout mogen komen wonen en 
werken. Het gaat dan vaak om gezinnen 
die een nieuw leven willen opbouwen. 
Surplus begeleidt deze statushouders 
bij hun inburgering en het vinden van 
hun weg in de Oosterhoutse samenle-
ving. 

Vrijwillig onze nieuwe inwoners weg-
wijs maken en ondersteunen
Stelt u zich voor dat u het bent, na jaren-
lang verblijf in een overvol asielzoekers-
centrum eindelijk een plek om te starten 
met een nieuw leven. Wat komt er dan 
allemaal op u af? Een andere taal, ande-
re gewoontes, andere wetten en regels, 
onderwijs voor uw kinderen, instanties 
waar u mee te maken krijgt, noem maar 
op. 
Dan begrijpt u dat zij dringend behoefte 
hebben aan een vriendelijke Oosterhou-
ter die hen wegwijs maakt en onder-
steunt. Voelt u met hen mee? En staat 
u stevig genoeg in uw schoenen om hun 
problemen niet over te nemen? Wilt u 
deze nieuwe inwoners helpen hun weg 
te vinden in Oosterhout en hebt u tijd 
beschikbaar? Meldt u dan aan als vrij-
williger maatschappelijke begeleiding 
statushouders. 

Wij leren u wat u moet weten!
Voordat u aan de slag gaat, krijgt u een 
training waarin u de basisvaardigheden 
leert die een Maatschappelijk Begeleider 
nodig heeft. U werkt zelfstandig, maar 
u kunt altijd terugvallen op uw contact-
persoon. Daarnaast hebt u een team met 
leuke collega’s. Vindt u het fijn om als 
duo te werken? Ook dit is mogelijk, geef 
het meteen even aan in de kennisma-
king. Daarnaast zijn er bijeenkomsten 
met collega Maatschappelijk Begeleiders 
om ervaringen met elkaar te delen en 
kunt u deelnemen aan interessante ver-
diepingsworkshops.

Aanmelden
Enthousiast geworden? Neemt u dan 
contact op met Natalie van Ferneij,
e-mailadres 
Natalie.vanFerneij@surplus.nl



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Beste Oosterhouters, 
eerst eten 

Eerst eten is en blijft toch echt het 
motto dat ik deze week weer meerde-
re malen van jullie Oosterhouters heb 
meegekregen. We kregen afgelopen 
zaterdag een hele zure hoofdschotel 
vanuit Den Haag opgediend en het was 
meer dan stevig kauwen en -hoe zal ik 
het zeggen- voor velen weer behoorlijk 
slikken. Maar ondanks dat, kwam er 
ook uiteindelijk een ander gevoel bo-
vendrijven.

Het is zo goed om te zien dat wij hier, 
al is het maar een beetje, iedere keer 
weer een antwoord hebben op die el-
lendige boodschappen. In Oosterhout 
gaan we namelijk eerst eten. Zo in de 
opmaat naar kerst is het belangrijk om 
mensen met elkaar te verbinden en ze 
in gesprek te brengen met elkaar. Al is 
het op afstand. Aandacht krijgen en 
hebben is in ieders belang, zeker met 
kerst. Als de temperaturen buiten en 
in de samenleving wat dalen, dan is er 
maar één remedie: ”eerst eten”. Eten 
verbindt op welke manier dan ook en 
zeker in Oosterhout.

Zo mocht ik samen met Christel over-
heerlijke maaltijden wegbrengen, die 
door Eugene Springer en zijn team lief-
devol klaargemaakt waren in de Bunt-
hoef. 

Een van die maaltijden brachten we 
bij een leuke en ook nog zeer scherpe 
dame van vijfennegentig. De bedoe-
ling is natuurlijk niet dat je alleen dat 
pakketje afgeeft, maar dat je ook nog 
even een praatje maakt aan deur, want 
dat is altijd gezellig. Bij deze dame 
was het niet anders. Ze vertelde vol-
op over haar kinderen die ze met kerst 
zou willen ontmoeten. Ze zouden na-
melijk samen een maaltijd hebben en 
ze hoopt dat dit binnen de maatregelen 
kan. Een zoon kan er zo sowieso niet 
bij zijn, want die woont aan de andere 
kant van de wereld. Misschien komt hij 
in het voorjaar nog bij haar op bezoek. 
Daarnaast is ze nog bonus-oma van de 
buurkinderen, die zijn dus echt geluks-
vogels. En zo blijft deze mevrouw nog 
lekker onder de mensen. Krasse dame 
hoor!

Ook had ik het geluk dat ik zondag 
rond de middag met Christel naar 
de uitgebreide “Rij door de Klappeij” 
mocht. Deze keer deden ook horecaon-
dernemers uit de Leijsenhoek en op de 
Markt mee.

De warmte en de positieve sfeer van 
onverzettelijkheid die wij daar tegen 
kwamen was voor Christel en mij een 
aangename verrassing. Wie had nou 
verwacht dat met de boodschap uit 
Den Haag van de avond daarvoor, deze 
kanjers nog zo gebroederlijk zij aan zij 
met elkaar konden stralen. Juist voor 
hen (en de winkeliers met hun mooie 
kerstspullen) kwam de boodschap na 
lange tijd misschien wel het hardst 
aan. En Oosterhout omarmde deze 
“eerst eten”-actie massaal. 

Eenmaal thuisgekomen hebben we de 
tafel gedekt en konden we de maaltijd 
met zijn tweetjes gaan nuttigen. 

We namen onze eerste hap, keken 
elkaar aan. Ondanks de ellendige 
noodzakelijke boodschap die velen 
dwarsboomt, stond voor ons vast dat 
met deze zeer bijzondere maaltijd wij 
ons nog meer verbonden voelden met 
alle Oosterhouters. Velen van u zullen 
dit gevoel ook hebben gehad. Er was 
zowaar een ware file ontstaan door 
half Oosterhout om dit mee te mogen 
maken. Veel mooie initiatieven die op 
stapel stonden, zoals een soepactie in 
Oosterheide en Dommelbergen, zijn nu 
afgezegd omdat deze niet mogen. Maar 
ik weet zeker dat er weer iets anders 
voor in de plaats komt, dat wel weer 
binnen de regels past. Omdat wij in 
Oosterhout naar elkaar omkijken. En 
eerst eten.

Christel en ik wensen u 
fijne feestdagen.

Oosterhout meer voor elkaar!

Mark Buijs, 
burgemeester van Oosterhout

Zo vermaakt u de kinderen in en rond het huis
De scholen en BSO zijn tot 9 januari 
dicht. Het kan knap lastig zijn om de 
kinderen drie weken lang in en rond 
het huis te vermaken. Als u moet wer-
ken komt er nog een extra uitdaging bij. 
Daarom enkele tips om de aankomende 
periode door te komen:  

• Maak en dagplanning en zorg voor 
structuur voor u en de kinderen.  

• Laat kinderen lekker bewegen zodat 
ze hun energie kwijt kunnen. Ga een 
stuk fietsen, wandelen, bouw een 
hindernisbaan van kussens of maak 
gebruik van de vele YouTube filmpjes 
met dansjes, yoga of peutergym.  

• Knutsel een mooi kerststukje/boom/

stal. Met een stuk karton en wat verf 
komt u een heel eind.  

• Bouw een binnenhut. Verzamel oude 
lakens, dekens, kussen en met een ta-
fel, stoelen of wasrek staat er binnen 
no time hut.  

• Ga samen koken! Bak koekjes, cup-
cakes, een taart of kook samen een 
gerechtje. Zoek samen een recept uit 
en betrek uw kinderen bij elke stap. 

• Laat de kinderen een theaterstuk of 
musical opvoeren.  

• Doe een speurtocht door de wijk op 
internet zijn veel leuke voorbeelden te 
vinden.  

• Lees een boekje voor. Extra leuk om 
dat te doen in die zelfgebouwde hut! 

• Traditionele bordspelletjes zijn eigen-
lijk altijd een goed idee.  

• De komende periode zijn er veel kerst-
films te zien. Af en toe een middagje 
op de bank kan ook heerlijk zijn! 

Effkes nie naar Opa en Oma 
Voor veel ouders zorgde de persconfe-
rentie van afgelopen week voor flinke 
kopzorgen. Een week eerder vakantie en 
de BSO is ook dicht. Wat nu? De verlei-
ding is groot om de kinderen naar opa 
en oma te brengen. Toch benadrukt het 
kabinet dat het onverstandig is dit te 
doen. Het aantal besmettingen onder 
basisschoolleerlingen is op dit moment 

hoog. Door de scholen eerder te sluiten 
voorkomen we dat kinderen hun opa en 
oma besmetten tijdens het kerstdiner.  
Juist 70+ers hebben een grotere kans 
om in het ziekenhuis opgenomen te wor-
den. Het effect van deze maatregel is 
het grootst als kinderen de aankomende 
week doorbrengen met het gezin.

Shop en eet 
lokaal!
Deze week nog kerstinkopen doen? Het 
kan lokaal! Steun onze lokale winkeliers 
en horeca door bij hen te bestellen en 
af te halen. Op de website besteltochlo-
kaal.nl staat een overzicht van winkeliers 
en restaurants die werken met bestellen 
& afhalen. 

Stop verspreiding Omikronvariant: 
Nederland in Lockdown 
De snelle verspreiding van de omikron-
variant moet worden vertraagd om de 
zorg voor iedereen toegankelijk te hou-
den. Daarom is Nederland vanaf zondag  
19 december tot en met in ieder geval 
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown. 

Half januari iedereen van 18+ 
een booster 
Uiterlijk in de tweede helft van januari 
krijgt iedereen van 18 jaar en ouder een 
boostervaccinatie aangeboden. Wan-
neer u bent opgeroepen én minimaal 3 
maanden geleden de laatste vaccinatie 
hebt gehad of besmet was, kunt u een 
afspraak maken. 
Behoort u tot de groep die nu aan de 
beurt is voor de boosterprik? Maak dan 

bij voorkeur online een afspraak via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Op 
die manier houden we de overbelaste 
callcenters zoveel mogelijk beschikbaar 
voor mensen die zich niet online kunnen 
aanmelden.

Coronamaatregelen tijdens feestdagen
We willen graag bij elkaar komen, elkaar 
spreken en zien. Zeker in de decem-
bermaand met de feestdagen. Maar we 
willen elkaar niet besmetten met het co-
ronavirus. Het is daarom erg belangrijk 
dat iedereen de basisregels blijft volgen, 
ook als u gevaccineerd bent. Tijdens de 
lockdown mag u maximaal 2 bezoe-
kers per dag thuis ontvangen. Behalve 
op kerstavond, eerste kerstdag, tweede 

kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan 
mag u maximaal 4 personen ontvangen.  

Twijfelt u over vaccineren? 
Of het nu om uw eerste prik gaat of het 
halen van een booster, er is niets mis met 
twijfelen. Er kunnen allerlei redenen zijn 
dat u twijfelt over het halen van een vaccin. 

Op de website www.overvaccineren.nl  
vindt u antwoorden op veel gestelde vra-
gen rondom vaccineren.
Daarnaast is het mogelijk om via het 

telefoonnummer (088) 755 5777 uw 
vragen voor te leggen aan een arts. De 
telefoonlijn is elke dag bereikbaar tussen 
08.30 - 16.30 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 DaanHET VERHAAL VAN KATINKA
Ik probeer altijd naar mogelijkheden 
te kijken, want kijken naar onmoge-
lijkheden levert niet zoveel op”. Een 
uitspraak die goed past bij Katinka 
haar enthousiaste verhaal. Katinka 
is activiteitencoördinator bij Mijzo. 
In de Slotjesveste organiseert zij de 
activiteiten voor bewoners en ze is 
het aanspreekpunt voor ongeveer 60 
vrijwilligers, die zich inzetten om de 
activiteiten tot een succes te maken.
“Sinds afgelopen zomer werven we 
ook vrijwilligers via onze eigen web-
site, maar de vrijwilligers die nu bij 
ons werken zijn grotendeels via Oos-
terhoutvoorelkaar bij ons binnenge-
komen. We beginnen met een ken-
nismakingsgesprek en daarna een 
proefperiode, want het is belangrijk 
dat een vrijwilliger iets doet wat bij 
hem past. Mensen weten niet altijd 
van tevoren wat ze leuk vinden”. 
“Mijn werk is de laatste jaren veran-
derd”, vertelt ze. “Vroeger begeleidde 

ik de activiteiten zelf, maar nu doen 
vrijwilligers dat. Het is mijn taak om 
te zorgen voor leuke activiteiten, waar 
zowel de bewoners als de vrijwilligers 
plezier aan beleven, zodat ze graag 
blijven.  Ik vind het erg belangrijk, 
dat vrijwilligers die zelf een beperking 
hebben, niet buiten de boot vallen. 
Soms vraagt dat wat extra energie van 
mij, maar die steek ik er graag in”. 
Vrijwilligers voor de wandelgroep, de 
maaltijdondersteuning en voor een rit-
je op de duo fiets, zijn op dit moment 
het hardst nodig. Katinka: ”Het du-
wen van een rolstoel vraagt fysiek wel 
iets van een vrijwilliger, maar mensen 
zijn heel dankbaar als er gewandeld 
wordt of ze kunnen op de fiets”. 
Iedereen kan in principe vrijwilligers-
werk doen; ook naast een betaalde 
baan. Het is altijd fijn om iemand 
blij te maken. Kom op! Stap over de 
drempel en beleef het snel zelf!



Samen voor een veilige decembermaand

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 versieringen. 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  
 verlichting, kaarsen en apparaten die warm worden.
• Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan open.
• Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar  
 beneden.

Elektriciteit
• Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld KEMA-keur.
• Controleer voor gebruik of de bedrading (en eventueel het verlengsnoer)  
 onbeschadigd is.
• Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
• Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
• Plaats verlichting ver van licht ontvlambare materialen.
• Schakel de verlichting altijd uit wanneer u weggaat of gaat slapen.

Kaarsen
• Plaats kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
• Gebruik geen echte kaarsen in kerststukjes.
• Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout of plastic.
• Zet kaarsen niet dicht bij een warmtebron; dan kunnen ze week worden en 
 ombuigen.
• Houd kaarsen uit de buurt van andere brandbare materialen, zoals  
 gordijnen.
• Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen.

Openhaard
• Gebruik een vonkenscherm en zorg dat er binnen 50 cm rond de haard geen  
 brandbare materialen zijn.
• Doof altijd de haard als u weggaat of gaat slapen.
• Brand geen afvalhout: dit veroorzaakt roetafzetting in het afvoerkanaal.
• Laat uw schoorsteen minimaal vegen vóór het stookseizoen. 
• Plaats een kap op de schoorsteen, zodat vogels niet kunnen nestelen in het  
 rookkanaal.
• Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning vanwege koolmonoxide- 
 ophoping.

Fonduen en gourmetten
• Zet het fondue- of gourmetstel op een niet-brandbaar onderblad, liefst met  
 opstaande randen.
• Pas op met gebruik van gelbranders en spiritusbranders.
 Vul de branders nooit in de nabijheid van vuur. Let op: een spiritusvlam is  
 nagenoeg onzichtbaar!
• Houd een passende deksel bij de hand want ook bij fonduen kan de vlam in  
 de pan slaan.
• Reik nooit over een fondue- of gourmetstel heen om iets te pakken.
• Gebruik bij fonduen geen aardewerkpannen vanwege de hoge temperatuur.
• Houd kleine kinderen uit de buurt van fondue- en gourmetstellen.

EN DAN IS ER INEENS TOCH BRAND
Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur breidt een 
woningbrand zich snel uit. U heeft vaak maar drie minuten de tijd om uw 
woning veilig te verlaten. 

Wat te doen?
• Blijf kalm
• Waarschuw uw huisgenoten
• Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer
• Verlaat uw woning via de kortste weg 
• Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u
• Controleer of iedereen buiten is
• Bel 112 en geef uw naam en volledige adres
• Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden

Meer informatie
Kijk voor meer informatie zoals eerste hulp bij brandwonden op: 
www.brandweer.nl/onderwerpen/december-brandveilige-feestmaand en
www.brandwondenstichting.nl/veilige-feestdagen. 

In december is het ieder jaar feest met Kerstmis, oudejaarswisseling, lekker eten, kaarsjes aan. Maar december staat bij brandweer en ziekenhuis ook 
voor een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen 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 mensen zich met (ernstige) brandwonden 
bij de spoedeisende hulp. Staat u daarom ook even stil bij de risico’s op brand. 

DECEMBER: tips voor een brandveilige feestmaand



Ondanks alle maatregelen is het toch gelukt om leuke 
activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren in de 
kerstvakantie. Want buiten mag nog wel gesport worden. 
Check het aanbod en meldt 
uw kind(eren) aan voor een 
of meerdere activiteiten op 
www.inoosterhout.nl

Activiteiten voor jeugd in kerstvakantie 

Samen voor een fijne en veilige jaarwisseling

Samen voor een veilige jaarwisseling 

Het kabinet heeft voor de jaarwisseling 2021/2022 een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. 
Dat betekent net als vorig jaar een jaarwisseling zonder vuurwerk.  

Het vuurwerkverbod geldt voor het afsteken, 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, huisartsenposten 
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 
circa 1.300 vuurwerkslachtoffers. Tijdens de jaarwisseling van 2020 mét vuurwerkverbod 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 sier-fonteintjes. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt. Dit 
vuurwerk wordt wel eens kindervuurwerk genoemd, maar die naam is niet terecht, het is echt 
geen speelgoed, ook dit vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Voorkom dat ook hier slachtoffers bij vallen. 
Daarom geldt het advies om een vuurwerkbril en aansteeklont te gebruiken, voldoende afstand 
te houden en het afsteken van dit F1- vuurwerk alleen onder begeleiding van ouders/verzorgers 
af te steken.

Voorkom ellende en houdt u aan de regels
Inwoners die zich niet aan de vuurwerkverbod-regels houden, kunnen flinke boetes of straffen 
oplopen en een aantekening in het strafblad. Zij krijgen dan mogelijk geen Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) meer dat vaak wordt gevraagd door potentiële werkgevers en/of stage-bedrijven. 
Hierdoor loopt men bijvoorbeeld een mooie baan en/of stageplek 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 opleiding. 

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

Oud en Nieuw zonder vuurwerk

De meeste inbraken gebeuren overdag 

Gaat u (even) de deur uit? Sluit uw woning goed af!
Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms 
denken. Inbrekers kijken vooral naar hoe makkelijk ze in een 
woning kunnen komen. Het type huis en moment van de dag 
doen er voor deze criminelen niet toe. Een inbreker heeft maar 
heel even nodig om binnen te komen. Doe daarom altijd de 
ramen dicht, draai de deur op slot en zorg dat uw huis een 
bewoonde indruk maakt, ook al gaat u maar even de deur uit. 
Zorg daarnaast voor stevig hang- en sluitwerk en laat geen 
sleutels aan de binnenkant van de deur zitten. 

Meer tips en informatie
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor meer infor-
matie over woninginbraak en welke voorzorgsmaatregelen u 
kunt nemen.  

Tips bij gladheid buiten
Op www.oosterhout.nl > inwoners > verkeer > gladheids-
bestrijding vindt u informatie over wat de gemeente doet bij 
gladheid en ook de strooiroutes. U vindt hier ook tips om zelf 
gladheid rondom uw woning tegen te gaan, tips bij gladheid 
voor autobestuurders en fietsers. 

Als de gemeente een strooiactie plant, dan plaatsen we 
hierover een tweet. 
Zie Twitter: www.twitter.com/Gem_Oosterhout

Gaat het vriezen in december?

Samen voor een veilige jaarwisseling

Melden 
vuurwerkoverlast

Wilt u overlast van illegaal 
vuurwerk melden? 
Gaat het om een levensbedreigende 
situatie? Bel dan 112.

Is de situatie niet direct 
levensbedreigend of gevaarlijk? 
Meld overlast dan bij de gemeente 
via de MijnGemeenteApp of gebruik 
de WaakSamenApp.
(via de MijnGemeenteApp kunt u 
uw contactgegevens achterlaten). 

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 bel de 
politie op 0900 - 8844.

Liever anoniem melden? 
Bel dan Meld Misdaad Anoniem 
op 0800 - 7000 of kijk op 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ziet u schade (door vuurwerk) 
in de openbare ruimte? 
Meld dit dan via de 
MijnGemeenteApp.

UW MELDING IS BELANGRIJK!
Bij meldingen over vuurwerk 
afsteken is de veroorzaker wellicht 
al weg voordat de boa’s (en/of 
politie) op de locatie zijn. Toch is het 
belangrijk dat u deze meldingen blijft 
doen. Zo krijgt de gemeente met 
haar partners een goed beeld van 
de overlastlocaties en kan daar dan 
gerichter op inspelen.

Kijk voor meer informatie over het landelijke vuurwerkverbod op 
www.rijksoverheid.nl/vuurwerk. 

Voor de jaarwisseling ‘21/’22 geldt een vuurwerkverbod. Dit verbod geldt voor 
het afsteken, bezitten, vervoeren en verkopen van vuurwerk. Al het vuurwerk 

dat afgestoken wordt, is illegaal vuurwerk uitgezonderd vuurwerk uit de 
F1-categorie (zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes). 

Inleveren frituurolie/vet

Gebruikt frituurvet en 
bakolie krijgen na in-
zameling een tweede 
leven als biobrandstof. 
Het gebruik van biobrandstof is 
goed voor het milieu. Het enige 
dat u hoeft te doen is de gebruikte  
oliën en vetten apart inleveren voor 
recycling. Dit kan bij de milieu- 
straat en bij meer verzamelpun-
ten in Oosterhout. Op de website  
www.f r i tuur vetrecyclehet .n l /
waar-inleveren/ ziet u welke verza-
melpunten er in Oosterhout zijn. 


