
BEKENDMAKINGEN VAN ONZE 
PARTNERS

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

RUIMTELIJKE  
ORDENING

Vastgesteld bestemmingsplan 
Dommelbergen 2021

Het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 21 
december 2021 het bestemmings-
plan “Dommelbergen 2021” heeft 
vastgesteld. Het plan voorziet in een 
actualisatie van het bestemmings-
plan voor de wijk Dommelbergen, 
uit 2008. Het nieuwe bestemmings-
plan maakt geen nieuwe ontwikke-
lingen mogelijk. Om de ontwikkeling 
mogelijk te maken is er ook een 
besluit hogere grenswaarden indus-
trielawaai benodigd, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden met 
ingang van donderdag 30 decem-
ber 2021 inzien in de publiekshal 
van het stadhuis (Slotjesveld 1 te 
Oosterhout), of via www.ooster-
hout.nl of www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer 
is NL.IMRO.0826.BSPdommelb-
2021-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinza-
gelegging kan gedurende 6 weken 
(tot en met donderdag 10 februari 
2022) door belanghebbenden be-
roep worden ingesteld tegen het be-
sluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan en/of het besluit hogere 
grenswaarden. Niet-belanghebben-
den kunnen beroep instellen tegen 
een besluit, indien men hiervoor 
tegen het ontwerp van dat specifie-
ke besluit tijdig een zienswijze heeft 
ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan 
de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Het be-
roepschrift moet worden onder-
tekend en bevat in ieder geval de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het be-
roep is gericht en de gronden van 
beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
en besluit hogere grenswaarden
Het raadsbesluit tot vaststelling van 
dit bestemmingsplan en het colle-
gebesluit tot het toepassen van een 
hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder treedt in werking de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn ook een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, wordt de werking 
van het raads- en/of college-besluit 
opgeschort totdat op dat verzoek is 
beslist. Een verzoek om voorlopi-
ge 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 
verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene 
telefoonnummer 14 0162, contact 
op nemen met de heer N. de Geus, 
beleidsmedewerker ruimtelijke orde-
ning.

Besluit hogere waarde Wet geluid-
hinder (Groenendijk 2)
Burgemeester en wethouders van 
Oosterhout maken bekend, dat het 
Bestemmingsplan Buitengebied 
2013 (incl. Lint Oosteind), herzie-
ning 25 (Groenendijk 2) is vastge-
steld waarmee de bedrijfswoning is 
omgezet naar een burgerwoning en 
een tweede woning wordt toegela-
ten. 
Vanwege het verkeerslawaai van 

de Provincialeweg moeten hogere 
waarden Wet geluidhinder voor de 
geluidbelasting op de gevel van de 
tweede woning worden vastgesteld.  

Besluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder
Op de voorbereiding is, gelet op 
art. 110c Wet geluidhinder, afd. 
3:4 Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. Het ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder 
heeft daarom van 24 juni 2021 tot 
en met 4 augustus 2021 gelijktijdig 
met het ontwerpbesluit voor het be-
stemmingsplan ter inzage gelegen. 
Daartegen zijn geen zienswijzen in-
gebracht. Daarom is het besluit on-
gewijzigd vastgesteld. 
Het besluit heeft betrekking op de 
woning aan de tweede woning op 
het perceel Groenendijk 2 te Oost-
eind die is gelegen in de relevante 
geluidzone van de Provincialeweg. 
De hogere waarden variëren tussen 
58 en 63 dB.

Terinzagelegging
Het besluit hogere waarde ligt met 
ingang van 30 december 2021 
gedurende zes weken, ter inzage 
bij de informatiebalie in het stad-
huis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. 
Ook kunnen alle stukken worden 
geraadpleegd op de website van de 
gemeente www.oosterhout.nl.

Beroep
Gedurende de terinzagelegging kan 
tegen het besluit beroep worden 
ingesteld bij de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.
Beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende.

Inwerkingtreding
Het besluit hogere waarden treedt 
in werking daags na afloop van de 
hiervoor genoemde beroepstermijn. 
Het instellen van beroep schorst de 
werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld 
kan de voorzieningenrechter van de 
afdeling bestuursrechtspraak ver-
zoeken met het oog op onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening te 
treffen. Het verzoek dient geadres-
seerd te worden aan de Raad van 
State, ter attentie van de voorzit-
ter van de afdeling bestuursrecht-
spraak, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

Indien het verzoek tijdens de be-
roepstermijn wordt ingediend, treedt 
het besluit waarvoor de voorlopige 
voorziening is gevraagd niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Vastgesteld bestemmingsplan Cen-
trum Oosterhout 2017, herziening 
1 (Keiweg 57) en besluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 21 
december 2021 het bestemmings-
plan “Centrum Oosterhout 2017, 
herziening 1 (Keiweg 57)” heeft 
vastgesteld. Het plan heeft betrek-
king op de Keiweg 57 te Oosterhout 
en maakt de bouw van een appar-
tementencomplex mogelijk. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken is er 
ook een besluit hogere grenswaar-
den wegverkeerslawaai benodigd, 
zoals bedoeld in de Wet geluidhin-
der.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden met 
ingang van donderdag 30 decem-
ber 2021 inzien in de publiekshal 
van het stadhuis (Slotjesveld 1 te 
Oosterhout), of via www.ooster-
hout.nl of www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.0826.BSPhz1centrum-
2017-VA01

Beroep

De dag na aanvang van de terinza-
gelegging kan gedurende 6 weken 
(tot en met donderdag 10 februari 
2022) door belanghebbenden be-
roep worden ingesteld tegen (één 
van) voornoemde besluiten. Niet-be-
langhebbenden kunnen beroep in-
stellen tegen een besluit, indien men 
hiervoor tegen het ontwerp van dat 
specifieke besluit tijdig een zienswij-
ze heeft ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan 
de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Het be-
roepschrift moet worden onder-
tekend en bevat in ieder geval de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het be-
roep is gericht en de gronden van 
beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is, is er geen mogelijk-
heid om na afloop van de beroep-
stermijn nieuwe beroepsgronden 
aan te voeren. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
en besluit hogere grenswaarden
Het raadsbesluit tot vaststelling van 
dit bestemmingsplan en het colle-
gebesluit tot het toepassen van een 
hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder treedt in werking de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn ook een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, wordt de werking 
van het raads- en/ of college-besluit 
opgeschort totdat op dat verzoek is 
beslist. Een verzoek om voorlopi-
ge 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 
verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene 
telefoonnummer 14 0162, contact 
op nemen met de heer D.P.A.W. van 
Dongen, beleidsmedewerker ruimte-
lijke ordening.  

DIVERSEN 

ACTUALISATIE ALGEMENE 
INSPRAAKVERORDENING 
OOSTERHOUT 
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 
21 december 2021 de “Algeme-
ne inspraakverordening Oosterhout 
2021” hebben vastgesteld. 

De “Algemene inspraakverordening 
Oosterhout 2021” is een actualisa-
tie van de “Algemene inspraakveror-
dening Oosterhout 2006”, die met 
het raadsbesluit van 21 december 
2021 wordt ingetrokken. De actu-
alisatie maakt het mogelijk dat het 
college per geval kan besluiten te 
volstaan met eenmaal een terinza-
gelegging van een bestemmingplan, 
in plaats van tweemaal. 

Waarom deze actualisatie?
Op dit moment worden bestem-
mingsplannen tweemaal ter inzage 
gelegd. Eenmaal als voorontwerpbe-
stemmingsplan en eenmaal als ont-
werpbestemmingsplan. Ook als de 
ontwikkeling die het bestemmings-
plan mogelijk moet maken, geen 
noemenswaardige gevolgen heeft 
voor de omgeving, er geen bezwaren 
zijn te verwachten uit de omgeving, 
of de belangen en bezwaren (blij-
kens een gevoerde omgevingsdia-
loog) voldoende in beeld zijn. 

In dergelijke situaties heeft het twee-
maal ter inzage leggen geen meer-
waarde: het leidt tot onnodige lange 
procedures, waarbij omwonden (na 
tweemaal hun bezwaren te hebben 
gedeeld met de gemeente) en initi-
atiefnemers onnodig lang moeten 
wachten op een besluit van de raad. 

Waar kan ik de inspraakverorde-
ning inzien?
De inspraakverordening is in te zien 
op www.overheid.nl en op de web-
site van de gemeente Oosterhout 
onder ruimtelijke ontwikkeling (ht-
tps://www.oosterhout.nl/inwoners/
ruimtelijke-ontwikkeling)

Wanneer treedt de inspraak-
verordening in werking? 
De inspraakverordening treedt daags 
na deze bekendmaking in werking. 

Zijn er mogelijkheden voor be-
zwaar of beroep?
Tegen het raadbesluit kan geen be-
zwaar worden aangetekend of be-
roep worden ingesteld.

Hebt u vragen?
Voor vragen kunt u via het algemene 
telefoonnummer 14 0162, contact 
op nemen met de heer D.P.A.W. van 
Dongen, beleidsmedewerker ruimte-
lijke ordening.  

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

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum / Datum besluit

van Aalst, J.
13-09-1976 / 20-12-2021

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

Registratie aanduiding politieke 
groepering
Het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Oosterhout maakt 
ingevolge artikel G 1 / G 2, achtste 
lid, van de Kieswet bekend dat ten 
behoeve van deze verkiezing de vol-
gende aanduidingen van politieke 
groeperingen geregistreerd staan en 
dat als gemachtigden van deze groe-
peringen en hun plaatsvervangers de 
volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding: Lokaal Open en Sociaal
Gemachtigde: R.M.W. Mulders
Plaatsvervanger: J.A.M. Schelle-
kens

Plaats: Oosterhout
Datum: 20-12-2021
De voorzitter van het centraal stem-
bureau voor verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente Oos-
terhout,
M. Buijs

Oosterhout, 29 december 2021

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

Surplus Welzijn zoekt 
maatschappelijke 
begeleiders statushouders
De toestroom van vluchtelingen leidt tot overvolle op-
vanglocaties. Binnen de taakstelling van het Rijk huis-
vest de gemeente Oosterhout daarom vanaf januari ver-
sneld 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 samenleving. Surplus 
zoekt nog meer vrijwilligers die als maatschappelijke be-
geleiders deze statushouders kan begeleiden. 

Hierbij een interview met Ruud Muntjewerf, één van de 
vrijwilligers bij Surplus die als maatschappelijk begeleider 
van statushouders vertelt over zijn werk.

Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
Ruud: “De werkzaamheden zijn heel divers. Contact met 
de school en zorgverleners. Wegwijs maken in Oosterhout. 
Helpen bij het opstellen van een gezond huishoudboekje. 
In principe wordt een gezin gedurende een jaar begeleid 
naar zelfredzaamheid. Mijn eerste gezin, man vrouw en 
vier kinderen, kwam via het programma van de UNCHR 
rechtstreeks vanuit Libanon in Oosterhout wonen. Voor 
hen een enorme overgang.” 

Wat maakt het vrijwilligerswerk de moeite waard? 
“Het vrijwilligerswerk heeft zoveel leuke aspecten zoals 
het contact met de gezinnen en het leren kennen van een 
andere cultuur. Ik kwam in aanraking met instanties en 
onderwerpen waar ik niet veel kennis van had, omdat 
mijn ervaring met vluchtelingenwerk nihil was. Dat is dan 
uitdagend maar ook bijzonder leuk om te doen! Je leert 
snel de juiste wegen te bewandelen, bijgestaan door de 
professionals van Surplus.”

Wat is het leukste of meest bijzondere wat je 
meegemaakt hebt?
“Ik begeleidde Amir* (fictieve naam), een man die toen 
twee jaar in Nederland was. Hij was gevlucht en moest 
zijn vrouw en twee zoontjes achterlaten in Damascus. 
Zijn jongste zoon was nog maar een maand oud toen hij 
vertrok. Zijn gezin wilde niets liever dan naar Nederland 
komen, maar alles zat tegen. Zo sloot bijvoorbeeld de am-
bassade door de coronapandemie. En toen er licht aan 
de tunnel was, ontplofte er een loods bij de ambassade, 
waardoor deze weer gesloten werd. We hebben veel po-
gingen gedaan om ze op andere manieren naar Nederland 
te halen en uiteindelijk kon zijn gezin naar Nederland ko-
men. Samen reden we naar Schiphol om ze op te halen 
en het weerzien was natuurlijk ontzettend emotioneel.”

Wat heeft het jou persoonlijk gebracht?
“Het vrijwilligerswerk heeft mij zoveel kanten laten zien 
van de maatschappij. Probeer je maar eens voor te stellen 
dat je als Nederlander in zo’n situatie zit. En dat je je land 
moet verlaten door bijvoorbeeld de dienstplicht die roept. 
Of stel je maar eens voor dat je huis verwoest is en dat jij 
met jouw geliefden moet vluchten om te overleven. Déze 
mensen kun je helpen bij het opbouwen van een enigszins 
normaal bestaan.”

Waarom raad je iedereen aan ook vrijwilligerswerk te 
gaan doen?
“Het is mooi iets bij te kunnen dragen waar het zo hard 
nodig is. Je leert er zelf ook veel van en het is een zinvolle 
dagbesteding. Ik ben zelf zo’n anderhalve dag per week 
op pad, maar dit kun je helemaal zelf bepalen, het werk 
is erg flexibel. Het huidige vrijwilligersteam bestaat uit 
ongeveer tien maatschappelijk begeleiders, maar we zijn 
zeker nog op zoek naar meer vrijwilligers. Wanneer je hier 
affiniteit voor hebt, zou ik het zeker aanraden!”

Meer informatie/ aanmelden als maatschappelijk 
begeleider
Enthousiast geworden? Neemt u dan contact op met  
Natalie van Ferneij van Surplus,
e-mailadres Natalie.vanFerneij@surplus.nl
Telefoonnummer 06 -222 29 828.



Openbare besluitenlijst

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

De komende jaarwisseling valt in het 
weekend. Van vrijdag 31 december 
2021 naar zaterdag 1 januari 2022.  

Stadhuis
Het stadhuis is gewoon op reguliere tij-
den 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 vrijdag 31 decem-
ber open tot 15.30 uur. Op zaterdag 1 
januari is de milieustraat gesloten. Ver-
der is de milieustraat open volgens regu-
liere openingstijden. 

Afvalinzameling  
De inzameling van huisafval gaat gewoon 
door op de dagen die u gewend bent. 
Vanaf 3 januari gaat de nieuwe data in 
van de inzameling huisafval. Kijkt u voor 
meer informatie op www.mijnafvalwijzer.
nl en/of download de Afvalwijzer App.

Recreatieoord De Warande
Vanwege de harde lockdown is De Wa-
rande gesloten, vooralsnog tot half janu-

ari. Hiermee komen alle activiteiten te 
vervallen, behalve de zwemlessen en het 
diplomazwemmen. Kijk voor meer infor-
matie over de coronamaatregelen en de 
zwemlessen op www.de-warande.nl.
 
Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (OMWB)
De OMWB is gesloten op vrijdagmiddag 
en op 31 december. De Milieu Klach-

ten Centrale is 24/7 bereikbaar voor het 
melden van stank- en geluidsoverlast op 
(073) 681 28 21. 

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

Tijdens Oud & Nieuw-periode

Openingstijden stadhuis en meer 

Voedsel- en goederenbank De Baronie

Gemeente Oosterhout geeft cadeaubonnen 
energiebesparing aan bezoekers voedselbank 
Gemeente Oosterhout stelt 100 cadeau-
bonnen van 60,- euro beschikbaar aan 
gezinnen die voedsel- en goederenbank 
De Baronie wekelijks bezoeken. De ca-
deaubon is bedoeld om energiebespa-
rende producten van te kopen. De ge-
meente Oosterhout vindt dat iedereen de 
kans moet krijgen om energiebesparende 
maatregelen te treffen. Door de toege-
nomen 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 in de winter.  
 
De cadeaubon kan besteed worden bij 
webshops via het Regionaal Energieloket 
of bij fysieke winkels zoals bouwmark-
ten of tuincentra. Met 60 euro kunnen 
de bezoekers van de Goederenbank daar 
bijvoorbeeld ledlampen, een waterbespa-
rende douchekop of isolatiemateriaal zo-
als tochtstrips en brievenbusborstels van 
kopen. 

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

Afvalkalender 2022 online 
In de afvalkalender kan iedereen zien wan-
neer men welk soort huisafval aan straat 
kan zetten. De afvalkalender 2022 staat 
online op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt 
ook de handige Afvalwijzer App down-
loaden. Via de website én de App kunt 
u handige meldingen voor herinneringen 
instellen. Zo krijgt u dan een e-mail of een 
melding op uw smartphone dat u binnen-
kort uw huisafval aan straat kan zetten. 
Zo zet u nooit meer te laat uw bak of zak 
aan straat! 

Afvalkalender uitprinten
U kunt ook eventueel via 
www.mijnafvalwijzer.nl 
uw afvalkalender uitprinten. 

Heeft u geen printer? Wellicht kan uw fa-
milie, vrienden of bekenden de afvalkalen-
der voor u uitprinten. Kan dat niet? Dan 
kunt u ook bij de receptie op het stadhuis 
of bij Theek5 (Torenstraat) uw kalender 
laten uitprinten. 

College stemt in met 
Projectplan Arkendonk
Arkendonk krijgt een nieuwe uitstraling. Dat was duidelijk toen de gemeenteraad 
in juni 2020 de visie op Arkendonk vaststelde. De afgelopen periode is deze visie 
uitgewerkt tot een projectplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 15 december ingestemd met het plan. In dit plan zijn de kaders bepaald voor 
het plangebied. Zo komen er koopwoningen en is er ruimte voor praktijkruimtes, 
winkels en horeca. Duurzaamheid en klimaatadaptatie hebben ook een belangrijke 
rol in het plan. Eerder was al duidelijk dat het bestaande activiteitencentrum een 
nieuwe plek krijgt binnen Arkendonk. De sporthal blijft (voorlopig) staan. 

Projectplan
“We hebben de kans om van Arkendonk 
weer een mooi gebied te maken om te wo-
nen, te winkelen en elkaar te ontmoeten. 
Het is een belangrijke ontmoetingsplek 
voor de inwoners van Dommelbergen. 
We laten marktpartijen de gebouwen en 
het openbaar gebied ontwikkelen. Omdat 
de gemeente eigenaar is van de mees-
te gronden, kunnen we duidelijke richt-
lijnen meegeven voor de gebouwen en 
het openbaar gebied”, aldus een trotste 
wethouder Kastelijns. De helft van de 
woningen zijn goedkope koopwoningen. 
Ook is er ruimte voor functies als prak-
tijkruimten/kantoren, horeca en winkels. 
Verder is er in de plannen veel aandacht 
voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. 
Er komt bijvoorbeeld meer groen in de 
vorm van een nieuw aan te leggen plein 
en het bestaande gebied zal zoveel mo-
gelijk voorzien worden van beplanting.

Totstandkoming 
Vooruitlopend op de omgevingswet is er 

in dit project gestart met een vorm van 
een omgevingsdialoog. Hiervoor is de 
projectwebsite www.arkendonkmeer-
voorelkaar.nl ingezet. Het projectplan is 
tot stand gekomen in samenspraak met 
veel betrokkenen, waaronder bewoners, 
winkeliers, de zorgondernemers, de ver-
tegenwoordigers van het activiteitencen-
trum, de horecavertegenwoordiging en 
de eigenaar van de voormalige kerk. De 
inbreng uit deze bijeenkomsten en ge-
sprekken is – waar mogelijk – verwerkt 
in het projectplan Arkendonk. Ook in de 
rest van het project blijft de gemeente 
met de omgeving in gesprek. 

Planning
De bedoeling is dat in het eerste kwartaal 
van 2024 wordt begonnen met de werk-
zaamheden in het gebied, met een door-
loop tot het tweede kwartaal van 2025. 
Naar verwachting zal met de inrichting 
van het openbaar gebied het plan begin 
2026 afgerond kunnen worden. 

Wethouder duurzaamheid Marcel Willemsen heeft op 23 december jl. een symbo-
lische cheque overhandigd aan Goederenbank de Baronie.

Kerstboom eruit en dan?

Wanneer 
kerstboom 
aanbieden op 
aanbiedplaats 
huisafval
Begin januari vindt de inzameling plaats 
van kerstbomen. Wilt u uw kerstboom 
wegdoen? Biedt dan uw kerstboom aan 
op de aanbiedplaats bij u in de buurt op 
de dag dat deze wordt ingezameld. In het 
schema hiernaast vindt u de inzameling 
van kerstbomen per wijk. 

Illustratie in vogelvlucht

Vrijdag 7 januari 2022 
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 inleveren 
bij de milieustraat (Wilhelminakanaal-
-Oost 7). Let op; de milieustraat is op 
vrijdag 31 december open tot 15.30 uur. 
Op zaterdag 1 januari is de milieustraat 
gesloten. Verder gelden de reguliere ope-
ningstijden van de milieustraat; maandag 
van 12.30 uur - 16.30 uur en van dins-
dag tot en met zaterdag van 8.00 uur - 
16.30 uur.

Afhaaldatum kerstboom in de wijk:



Ook in 2022 weer ruimte voor buurtinitiatieven 
Inwoners die een goed idee hebben voor 
hun buurt kunnen die in 2022 weer 
indienen bij de gemeente. Het college 
ondersteunt namelijk ook volgend jaar 
weer initiatieven van inwoners en heeft 
hiervoor 300.000 euro beschikbaar ge-
steld. Wethouder Clèmens Piena: “Het 
uitgangpunt is dat bewoners zelf actief 
aan de slag gaan met hun idee. Het af-
gelopen jaar heeft dat geleid tot mooie 
resultaten en een fijne samenwerking 
tussen inwoners, gemeente en andere 
partners. We hopen ook volgend jaar 
weer samen met bewoners en andere 
betrokken partijen mooie ideeën tot uit-
voer te kunnen brengen. Want samen 
krijgen we meer voor elkaar”.

In 2020 is de gemeente Oosterhout ge-
start met wijkgericht werken, waarbij de 
verbinding tussen bewoners, gemeente 
en andere partners wordt versterkt en 
ideeën en plannen sneller gerealiseerd 
kunnen worden. Inwoners uit de hele 
stad en de kerkdorpen hebben verschil-
lende succesvolle bewonersinitiatieven 
ingediend of al gerealiseerd. Bijvoorbeeld 
de geveltuinen, bloemweides, speeltui-
nen, hondenspeelvelden, beweegroutes, 
de sociale mozaïek sofa (het bankske) en 
de ontwikkeling van een multifunctioneel 
sportveld in Oosterheide. 

Plannen voor 2022
Voor volgend jaar staan enkele grotere 
projecten op de planning. Er wordt bij-
voorbeeld onderzocht of het haalbaar is 
om een nieuw skatepark aan te leggen, 
waar jongeren kunnen skateboarden, in-
line skaten, stuntsteppen, longboarden 
en BMX-en. In Oosterheide werden vorig 
jaar twee omheinde hondenspeelvelden 
aangelegd. Omdat er behoefte is aan 

meer van zulke velden, wordt volgend 
jaar samen met bewoners bekeken of er 
meer omheinde hondenspeelvelden ge-
realiseerd kunnen worden. Daarnaast is 
er ruimte voor andere bewonersinitiatie-
ven, zoals groenprojecten, beweegroutes 
of andere fysieke zaken in de openbare 
ruimte. 

Initiatieven
Iedereen die een goed idee heeft voor 
zijn of haar buurt of wijk kan dat idee 
indienen. Dat idee moet wel aan een 
aantal voorwaarden voldoen:
• Het is een idee voor buiten 

(in de openbare ruimte) in 
de straat, buurt of wijk

• Het is iets ‘blijvends’ zoals 
bloemen, bankjes of prullenbakken 
(geen activiteit dus)

• Het idee is samen met 
buurtgenoten bedacht

• De initiatiefnemers (liefst met 
aangehaakte buurtgenoten) verzorgen 

zoveel mogelijk de uitvoering van 
het plan en spelen liefst ook een rol 
in het gebruik en de instandhouding 
daarvan, de gemeente faciliteert en 
ondersteunt waar nodig of wenselijk

• Het maakt de straat, buurt of 
wijk tot een fijne(re) plek

Bewoners die zelf met hun idee aan de 
slag willen gaan, kunnen hun idee op 
de website www.doemee.oosterhout.
nl plaatsen of mailen naar meervoorel-
kaar@oosterhout.nl. De gemeente be-
kijkt dan samen met de initiatiefnemer of 
en hoe het idee kan worden gerealiseerd.

Voor vragen over het indienen van een 
initiatief kunnen inwoners contact opne-
men met hun wijkmakelaar. Een over-
zicht van de wijkmakelaars per wijk is 
terug te vinden op de website www.oos-
terhout.nl > inwoners > wonen-leven > 
wijkgericht-werken.

VAN ONZE PARTNERS

Meepraten over de 
conceptvisie op het Warande 
Sportcluster in 2030
Samen met sportverenigingen, bezoe-
kers, commerciële en maatschappelij-
ke organisaties is de concept-visie voor 
2030 opgesteld. Op 10 januari organi-
seert de gemeente een digitale dialoog 
die wordt uitgezonden vanuit theater 
De Bussel. Geïnteresseerden kunnen de 
bijeenkomst digitaal bijwonen via www.
theaterdebussel.nl/warandevisie. De 
concept-visie is te vinden op doemee.
oosterhout.nl.

Aandachtspunten in de concept-visie 
zijn onder meer samenwerking tussen en 
met de omliggende sportverenigingen, 
aansluiting bij de natuurlijke omgeving 
van De Warande, duurzaamheid, bereik-
baarheid, toegankelijkheid en veiligheid 
voor iedereen. Voor het realiseren van de 
visie zijn nog geen financiële middelen 
beschikbaar.

Voortraject
Begin 2021 startte gemeente Ooster-
hout een project om een nieuwe visie op 
het Sportcluster De Warande te vormen. 
In dit creatieve en interactieve proces 
zijn alle betrokken partijen uit dit gebied 
geraadpleegd. Naast sportverenigingen 

en commerciële en maatschappelijke or-
ganisaties namen ook de individuele be-
zoekers van het sportcluster, jongeren en 
inwoners van Oosterhout een belangrijke 
plaats in tijdens het voortraject. Vanuit 
alle bijdragen is een conceptvisie opge-
steld die op 10 januari om 19:30 uur in 
theater de Bussel toegelicht en bespro-
ken zal worden.

Programma
Tijdens deze avond zal een aantal be-
trokkenen in theater De Bussel vertellen 
over hun ideeën en kijk op de concept-
-visie. Vanwege de beperkende maatre-
gelen kunnen inwoners de bijeenkomst 
digitaal volgen. Via de chatfunctie is het 
mogelijk om direct te reageren. Deze 
vragen of opmerkingen kunnen worden 
meegenomen in de uitzending. De link 
naar de digitale dialoogsessie is ook te 
vinden op doemee.oosterhout.nl.

Na deze bijeenkomst zal in februari de 
conceptvisie ter vaststelling worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. Een 
(beeld)verslag van de maatschappelijke 
dialoogsessie zal deel uitmaken van de 
beraadslaging.

Voortgang Energiepark A59 – Eneco neemt 
zonnepark over, pauzeknop windmolens blijft 
ingedrukt
Eneco gaat verder met het ontwikke-
len van het zonnepark langs de A59. 
Het energiebedrijf ziet kansen om het 
zonnepark te ontwikkelen en heeft het 
project van Shell overgenomen. Met de 
ontwikkeling van Energiepark A59 kan 
gemeente Oosterhout een belangrijke 
stap zetten in de ambitie om in 2030 
de CO2-uitstoot met 49% terug te bren-
gen.

Eerder bleek dat het project voor Shell 
niet economisch haalbaar was. Dit door 
de aangepaste randvoorwaarden in het 
vergunningenproces en subsidieregeling. 
Hierop is de gemeente Oosterhout in 
combinatie met de Brabantse Ontwikkel-
maatschappij (BOM) in gesprek gegaan 
met Shell over het overnemen van hun 
vergunningaanvraag voor het zonnepark. 
Ook voor deze combinatie bleek de busi-
ness case niet haalbaar. Eneco ziet wel 
mogelijkheden om het zonnepark te ont-
wikkelen als onderdeel van het Energie-
park A59. Daarbij houdt ze ook rekening 
met aanvullende voorwaarden en wen-
sen die de raad heeft gesteld, waaronder 
meer mogelijkheden voor participatie 
door de omgeving.

Meer participatiemogelijkheden
De gemeenteraad had Shell een aantal 

aanvullende voorwaarden gesteld bij het 
afgeven van verklaring van geen beden-
kingen, waaronder meer participatie. 
Eneco komt naast de mogelijkheid voor 
lokale afname van de door het Energie-
park opgewekte stroom ook met een ho-
gere bijdrage aan het gemeentelijk duur-
zaamheidsfonds en het opzetten van 
een raad van advies met deelname van 
gemeente en Eneco over dubbel ruim-
tegebruik en innovaties. Ook geeft Ene-
co aandacht aan de versterking van de 
landschappelijke inpassing van het park.

Vervolgproces
De ruimtelijke procedure wordt ver-
volgd met het ter inzage leggen van de 
vergunningaanvraag, zodat zienswijzen 
kunnen worden ingediend. Voor de ter 
inzage legging zal Eneco de vergunnin-
gaanvraag waar nodig nog aanvullen en 
wijzigen. Zo zullen bijvoorbeeld nog en-
kele elementen van de landschappelijke 
inpassing worden versterkt. De gemeen-
te verwacht de vergunningaanvraag be-
gin 2022 ter inzage te leggen.

Pauzeknop windmolens A59 blijft 
ingedrukt
Het college besloot op 13 juli 2021 de 
ruimtelijke procedure voor de bouw van 
de twee windmolens langs de A59 tij-

delijk te pauzeren. Dit was voor in ieder 
geval drie maanden. Aanleiding was de 
uitspraak van de Raad van State over 
milieunormen voor windparken. Het 
nieuwe kabinet heeft in haar coalitie-
akkoord aangekondigd te gaan werken 
aan heldere afstandsnormen voor wind-
molens. Dit kan effect hebben op het 
project. Het college houdt de pauzeknop 
daarom voorlopig ingedrukt.  

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met 
haar inwoners en ondernemers een start 
maken met de energietransitie. Het Ener-
giepark langs de A59 kan bijdragen aan 
een continue duurzame lokale stroom-
voorziening, naast zonneparken, zon op 
bedrijfsdaken en woningen. De ambitie 
is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% 
terug te brengen. In 2050 moet de ge-
meente energieneutraal zijn.

Meer informatie
Nieuwe ontwikkelingen rondom het 
Energiepark A59 komen op de website 
www.energieparkA59.nl. U kunt zich 
hier ook aanmelden voor een nieuws-
brief. Zo blijft u altijd op de hoogte van 
het laatste nieuws over Energiepark A59.

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

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

het bedrag zoals dat op 31 december 
2021 vaststond, was vastgesteld of was 
gewijzigd. 

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

Vanaf 9 januari aangepaste dienstregeling 
busvervoer Brabant 
 
In West- en Oost-Brabant rijdt Arriva 
vanaf 9 januari 2022 volgens een aange-
paste dienstregeling. Door corona is het 
aantal reizigers teruggelopen. Op enkele 
lijnen en/of in bepaalde perioden hebben 
wij de dienstregeling dan ook versoberd. 
Zo worden een aantal trajecten ingekort 
en een enkele keer wordt tijdens rustige 
momenten het aantal ritten verminderd 

of vervalt een lijn. Voor de meeste reizi-
gers verandert er niets of is er een goed 
alternatief. De aanpassingen die wel zijn 
doorgevoerd zijn zo ingestoken dat in de 
toekomst makkelijk kan worden opge-
schaald als reizigersaantallen weer toe-
nemen. Voor enkele lijnen worden nieu-
we alternatieven aangeboden. Kijk voor 
meer informatie op www.bravo.info

VAN ONZE PARTNERS

Proosten op Stichting Leergeld

Lions Club haalt maar liefst 
3000,- euro op!
In de donkere dagen voor Kerst werd 
Stichting Leergeld West-Brabant- Oost 
verrast met een gulle gift van de Lions 
Club Oosterhout Centrum. Bestuurslid 
projecten Lian Raams en penningmees-
ter Koen van Gils overhandigden per-
soonlijk een cheque van € 3.000,- aan 
algemeen coördinator Gerry van Dongen 
en voorzitter Frans de Hoogh. Het be-
drag werd in zeer korte tijd door de Lions 
Club opgehaald met een speciale actie, 
genaamd ‘Less troubles with bubbels’, 
waarbij velen bereid waren een heerlijke 
fles champagne aan te schaffen en daar-
bij direct de kinderen van Leergeld uit 
Oosterhout te steunen.

Volgens algemeen coördinator Gerry van 
Dongen was er ook al direct een be-

stemming voor deze gulle gift. Ongeveer 
200 Oosterhoutse kinderen in de leef-
tijd van 12 tot en met 16 jaar krijgen 
een bioscoopuitje aangeboden. Door de 
lockdown zullen ze even geduld moeten 
hebben, maar gelukkig hebben de tickets 
een lange geldigheidsduur. 



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
Beste Oosterhouters, 
geloof in 2022

Vrijdagmorgen ben ik na wat gelezen 
en gewerkt te hebben begonnen aan 
het kerstdiner. Niet dat ik thuis altijd 
of heel vaak kook, maar de jongens 
wilden persé Hongaarse pörkölt op 
kerstavond. Een soort Hongaarse gou-
lash op houtvuur bereid. Ze zouden 
hun vriendinnen meebrengen en ook 
zij moesten dit familiegerecht een keer 
geprobeerd hebben. Dus heb ik een 
oude spijkerbroek en jas aangetrokken 
omdat je in de rook staat en een muts 
en een paar gevoerde laarzen tegen de 
kou.

Christel was aan het snijden gegaan en 
ik had al een klein vuurtje aangemaakt 
met mooi klein gekloofde houtjes, zo-
dat je het vuur beter kan beheersen. 
In het begin ben je even wat drukker 
bezig met aanbraden van het vlees, de 
uien en de knoflook om dan later één 
voor één de groentes toe te voegen. 

Dan krijg je na zo’n drie kwartier wat 
meer rust en kan het vuur wat lager. 
Maar je moet er wel continu bij blijven. 
Anders gaat het vuur uit of brandt het 
te hard. Dan ben je nog drie uur bezig 
met wat roeren en houtjes toevoegen. 
En dat vind ik dan zo fijn aan koken: 
even afstand nemen en bedenken wat 
de week en in dit geval het jaar ons 
heeft gebracht. 

Zeker, ondanks het virus is er ook weer 
veel moois door inwoners tot stand ge-
komen. Ik bedank eenieder daarvoor, 
want het is soms ook hard nodig. We 
hebben een mooi en geweldig land om 
in leven, maar op sommige plekken 
schuurt het echt en zeker in een tijd 
als deze komt dit naar boven. Er is voor 
ons allen dus ook volgend jaar nog vol-
doende te leren en te doen om hieraan 
te werken. Het zou enorm helpen als 
dat virus ons wat milder gestemd zou 
zijn, maar daar kunnen we misschien 
nog niet van uit gaan. Ik zou u zo graag 
nog wat meer perspectief willen bieden 
en dan vooral ook de jongeren onder 
ons, die net de wereld en zichzelf aan 
het verkennen zijn. Ik merk dit ook wel 
een beetje aan mijn eigen zoons. Dit 
valt natuurlijk niet mee met een sa-
menleving die zo op slot zit. Ik hoop zo 
dat dit volgend jaar anders wordt.

Toen moest ik ineens denken aan een 
gesprek dat ik pasgeleden had met 
onze priorin Maria Magdalena van het 
jubilerende Sint-Catharinadal. Ik zei 
toen tegen haar dat het thema ‘hoop’ 
van de Biënnale van dit jaar zo goed 
gekozen was. En toen zei ze tegen mij: 
”Het thema van de volgende keer past 
misschien nog beter. Dat is het thema 
geloof.” Deze wijze woorden vielen niet 
meteen op hun plek, maar waren voor 
mij zeker het overdenken waard. Hoe-
lang kun je blijven hopen dat het be-
ter wordt? Waarom daar niet gewoon 
in geloven? Dan kun je ook een beetje 
berusten in het feit dat het uiteinde-
lijk goed komt. Dit is wat mijn eigen 
moeder ook altijd zegt als ik eens er-
gens mee zit – en zij heeft heel veel 
meegemaakt – “Het komt goed jongen, 
geloof het maar.” Ik dacht ook aan de 
woorden van Jochem van Velthoven, 
de nieuwe pastoor van de Catharinapa-
rochie, die zei: “Denk niet aan het ge-
mis van gister en de vrees van morgen 
maar leef vandaag.” 

Ik weet dat het voor sommigen moei-
lijk is omdat de situatie voor hen soms 
misschien wel een beetje uitzichtloos 
lijkt, maar probeer de woorden van 
deze twee Oosterhoutse filosofen en 
een amateur-filosoof (mijn moeder) 
maar eens voor jezelf te vertalen. Het 
heeft mij in ieder geval meer ruimte en 
energie gegeven om op een positieve 
manier naar het nieuwe jaar te kijken. 
Ik wens u namens Christel en mij allen 
een gelukkig en gezond 2022, gewoon 
omdat ik hierin durf te geloven.

De komende weken neem ook ik even 
een pauze en verschijnt deze column 
dus niet. Half januari ben ik weer bij 
u terug.

Oosterhout meer voor elkaar!

Mark Buijs, 
burgemeester van Oosterhout

Maak de afspraak voor de 
boostervaccinatie online! 
De Nederlandse GGD’en hebben de opdracht de komende 40 
dagen 9 miljoen boostervaccinaties te zetten. Een behoorlijke 
uitdaging! De afspraken kunnen zowel telefonisch als online 
gemaakt worden. Helaas zijn de callcentra van de GGD’en 
zwaar overbelast. Vanwege de lange wachttijden wordt aange-
raden de afspraak voor de boosterprik online te maken. Dit kan 
via: Ik wil me laten vaccineren - coronatest.nl. 

Afspraken voor NIET digitaal vaardigen 
Mensen die het moeilijk vinden om online een afspraak te voor 
de boostervaccinatie kunnen hulp vragen aan familie, vrienden 
of buren en ook aan medewerkers van de servicebalie van de 
plaatselijke bibliotheek. Het digitaal maken van een afspraak 
voor de boosterprik gebeurt via DigiD. De mensen moeten 
dus hun DigiD gebruiksnaam en het bijbehorend wachtwoord 
meenemen. Vanwege de privacy is het zéér raadzaam dat de 
afspraakmaker ook zijn eigen mobiele telefoon of tablet mee-
neemt zodat de DigiD gegevens niet op een gemeentelijke 
computer ingevoerd behoeven te worden. 

Afspraken zo dicht mogelijk bij huis 
Het afspraken systeem van de GGD is vanaf heden zodanig 
aangepast dat nu ook de kleinere priklocaties in de buurt van 
het opgegeven postcodeadres naar boven komen. Overigens is 
het mogelijk de postcode in het afsprakensysteem aan te pas-
sen zodat bijvoorbeeld ook een locatie elders in het land, bij-
voorbeeld in de buurt van het werkadres, gekozen kan worden. 

SMS GGD 
Ouderen (70+) die naar aanleiding van hun in december ge-
maakte afspraak pas later in januari voor een boosterprik te-

recht kunnen ontvangen van de GGD een sms met daarin een 
voorstel tot een vervroegde afspraak. 

Prikken zonder afspraak 
Dit is helaas niet mogelijk. Het leidt tot vertragingen vanwege 
logistieke complicaties als parkeren, wachtrijen en het registre-
ren van de boosterprik ten behoeve van het Corona Toegangs 
Bewijs.  

Vaccineren van niet mobiele thuis-
wonenden 
Een groot aantal (niet alle) huisartsen in onze regio wordt inge-
zet om de niet mobiele thuiswonende inwoners te prikken. Dit 
gebeurt onder regie van de GGD.

Coronaregels tijdens de jaarwisseling 

Activiteiten kerstvakantie jeugd 
Ondanks alle maatregelen is het Moove 
en JONG toch gelukt om gave activitei-
ten te organiseren voor de jeugd in de 
kerstvakantie. Want buiten mag nog wel 
gesport worden. Via www.inoosterhout.
nl kunnen kinderen en jongeren zich 
aanmelden voor onder andere laserga-
men, een Kerst city escape en een moun-
tainbike tocht. 

Activiteiten volwassenen 
Voor volwassenen geldt dat de buurtcen-

tra open blijven voor dagactiviteiten voor 
kwetsbare groepen. Moove kijkt daar-
naast ook nog of er buitensportactivitei-
ten georganiseerd kunnen worden voor 
volwassenen op 1,5 afstand met maxi-
maal 2 personen en een trainer. Wande-
len of fietsen in het bos kan natuurlijk 
nog wel gewoon, met aandacht voor juist 
parkeren. En bibliotheek Theek 5 blijft 
geopend zodat iedereen die dat wil nog 
een fijn boek of tijdschrift kan lenen voor 
de ontspanning. 

De jaarwisseling staat voor de deur. Een 
feestelijk moment waarbij mensen elkaar 
ontmoeten. Maar het is belangrijk om el-

kaar niet te besmetten met het corona-
virus. Bent u al gevaccineerd? Dan kunt 
u nog steeds ziek worden van corona en 

het virus aan anderen doorgeven. Blijf 
daarom altijd de basisregels volgen.  



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. 



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


