
 Initiatieven

 Richtlijnen

Aangescherpte maatregelen om het 
coronavirus onder controle te krijgen
Maandag 23 maart heeft het kabinet 
aanvullende maatregelen genomen in de 
aanpak van het coronavirus:

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen 
naar buiten voor werk wanneer u niet 
thuis kunt werken, voor boodschap-
pen, of om voor anderen te zorgen. 
Een frisse neus halen kan, maar doe 
dit niet in een groep. Houd altijd af-
stand van anderen (minimaal 1,5 
meter) en vermijd sociale activiteiten 
en groepen mensen. Ook thuis geldt: 
maximaal drie mensen op bezoek en 
hou ook dan afstand tot elkaar.

• Als u kucht, hoest en/of verkouden 
bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar 
ook koorts bij, dan moet vanaf nu ie-
dereen in het huishouden thuisblijven. 
Mensen in cruciale beroepen en vitale 
processen zijn hiervan uitgezonderd, 
tenzij zij zelf ziek worden.

• Alle bijeenkomsten worden verboden 
tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook 
met minder dan 100 mensen. Voor 
begrafenissen en kerkelijke bruiloften 
geldt een uitzondering, waarover later 
meer informatie komt.

• Winkels en het openbaar vervoer wor-
den verplicht om maatregelen te ne-
men om ervoor te zorgen dat mensen 
afstand houden, bijvoorbeeld via een 
deurbeleid.

• Voor kappers, schoonheidsspecialisten 
en andere zogenaamde contactberoe-
pen op het gebied van uiterlijke ver-
zorging geldt tot 6 april dat zij hun vak 
niet meer mogen uitoefenen. Voor bij-
voorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk 
zoveel mogelijk via beeldbellen.

• Casino’s vallen vanaf nu onder dezelf-
de maatregel als eet- en drinkgelegen-
heden en sluiten hun deuren.

• Op locaties zoals vakantieparken gaat 
gelden dat men maatregelen moet tref-
fen om mensen 1,5 meter afstand te 
laten houden. Als men hiertoe niet in 
staat is, dan mag de gemeente deze 
locaties sluiten.

• De burgemeester kan gebieden aan-
wijzen waar groepsvorming verboden 
is. Het kan gaan om parken, stranden 
of wijken. Bij groepen van 3 of meer 
die geen anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. Personen 
in hetzelfde huishouden, zoals gezin-
nen, en kinderen zijn hiervan uitgezon-
derd.

• De markt in Oosterhout gaat door, 
maar er worden daar wel maatrege-
len genomen: er staan alleen nog food 
kramen, omdat die voorzien in levens-
onderhoud. De kramen worden verder 
uit elkaar geplaatst en ook daar moet 
iedereen de 1.5 meter afstand in acht 
nemen. Daarnaast vragen we via bor-
den om zoveel mogelijk contactloos te 
betalen en de 1,5 meter aan te hou-
den.

• De koopzondag gaat door, zodat er 
meer spreiding is en ook zorgpersoneel 
naar de winkel kan.

• De burgemeester heeft de bevoegd-
heid om op te treden door sluiting of 
door een boete op te leggen, als inwo-
ners of ondernemers zich niet aan de 
regels houden:

• 
o Hij kan locaties sluiten voor publiek 

als daar de 1.5 meter maatregel niet 
wordt gevolgd

o Hij kan winkels sluiten die zich niet 
houden aan de afspraken en het 
deurbeleid

o Hij kan markten sluiten als daar de 
1.5 meter maatregel niet wordt ge-
volgd

o Hij kan een groepsvormingsverbod 
invoeren (als drie of meer mensen 
de 1.5 meter maatregel niet in acht 
nemen)

De burgemeester gaat er van uit dat hij 
niet hoeft in te grijpen en dat iedereen 
zich houdt aan de richtlijnen. Want Oos-
terhouters zijn er voor elkaar en zorgen 
voor elkaar. De burgemeester verwacht 
ook dat de handhavers met respect wor-
den behandeld, zodat ze hun werk kun-
nen doen. Ze zijn er voor uw veiligheid 
en spreken inwoners aan op hun gedrag 
als zij de richtlijnen niet volgen. 

• Cruciale processen zoals burgerzaken, 
afvalverwerking en de bestrijding van 
het coronavirus zijn de eerste priori-
teiten van de gemeente. Het kan zijn 
dat de afhandeling van meldingen of 
andere werkzaamheden daardoor wat 
langer duurt dan normaal. We vragen 
daarvoor uw begrip. 

*LET OP: dit zijn de maatregelen van 
23 maart 19.00 uur. Komende week 
komen hier nog lokale aanvullingen op. 
Op de website van de gemeente vindt u 
de meest actuele informatie. 

Beste Oosterhouters,
Het coronavirus gaat Oosterhout niet 
voorbij. Ook wij betreuren helaas een 
overleden inwoner. Ik heb de naaste fa-
milie gebeld en mijn medeleven uitge-
sproken. Het doet me als burgervader 
vreselijk pijn om te zien dat mensen 
moeilijk afscheid van elkaar kunnen 
nemen en uitvaarten ook een andere di-
mensie krijgen. Daarnaast hebben wij in 
Oosterhout al behoorlijk wat vastgestelde 
besmette personen met het coronavirus. 
Sommige van hen zijn er ook ernstig aan 
toe. Ook hen wens ik alle sterkte toe voor 
de komende tijd en ik hoop uiteindelijk 
natuurlijk ook beterschap.

Dit is voor ons geen reden tot onrust, 
maar wel reden om extra alert te zijn. Wij 
kunnen met zijn allen helpen en dat doen 
we ook. Zorgpersoneel, politie en brand-
weer zetten zich met man en macht in. 
Maar ook onze eigen medewerkers wer-
ken hard door. Onze telefonistes beant-
woorden honderden telefoontjes, onze 
balies zijn op afspraak gewoon open, de 
mannen en vrouwen van de werf werken 
keihard om alle afvalstromen te verwer-
ken en onze ict-ers werken aan onze di-
gitale bereikbaarheid. 

Ook in Oosterhout zelf zie ik  mooie ini-
tiatieven die door groot en klein worden 
gedaan. Ondernemers die elkaar helpen 
door mensen en spullen uit te lenen, in-
woners die (eenzame) ouderen voorzien 
van boodschappen of een praatje via de 
telefoon. Dat doet me veel goed.

Daarbovenop kan iederéén zijn steentje 
bijdragen aan de strijd tegen het corona-
virus. Dat is door de richtlijnen van de 
rijksoverheid ter harte te nemen. Blijf zo 
veel mogelijk thuis. En als je even naar 
buiten gaat voor een frisse neus of die 
hoognodige boodschap: zorg voor 1,5 
meter afstand. Wanneer u weer naar bin-
nen gaat, wast u uw handen. Zo helpt u 
uzelf én een ander. 

Ik heb sinds maandag 23 maart meer 
bevoegdheden gekregen om ervoor te 

zorgen dat onze inwoners en onderne-
mers zich aan deze maatregelen hou-
den. Wat zou het mooi zijn wanneer ik 
deze bevoegdheden van boetes of straf 
niet hoef in te zetten. Dat Oosterhout 
laat zien dat we zuinig zijn op elkaar en 
er alles aan doen om elkaar niet ziek te 
maken. Onze BOA’s zijn aanwezig in de 
stad om te helpen met toepassen van de 
regels. Zij leggen de regels uit of geven 
tips hoe het ook anders kan. Ik vraag aan 
u allen; respecteer deze mensen en hun 
inzet. Zij doen hun werk in opdracht van 
mij en doen dit voor uw gezondheid.

Leest u de artikelen in deze nieuwsbrief 
goed door, zodat u op de hoogte bent van 
alle richtlijnen maar ook van de hulplij-
nen. Heeft u toch nog vragen of maakt 
u zich ongerust? Bel ons op. Wij zijn er 
voor u.

We gaan pittige weken tegemoet, maar 
samen kunnen we dit. Daar ben ik van 
overtuigd.  Oosterhout meer voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Mark Buijs,
Burgemeester van Oosterhout

Hou rekening met lange wachttijden

Bezoek aan de milieustraat? 
We zien een enorme toename in de druk-
te op de milieustraat. In de eerste week 
van maart hadden we ongeveer 3700 
bezoekers, in de derde week van maart 

waren dat er al bijna 5300. Om de 1.5 
meter afstand te kunnen garanderen, la-
ten we auto’s bij de slagboom gedoseerd 
toe. Zo voorkomen we dat er teveel be-
zoekers tegelijk de milieustraat op rijden. 
Dat betekent dat u rekening moet hou-
den met langere wachttijden van onge-
veer 1 uur. 

Voor uw veiligheid, maar ook die van 
onze medewerkers, vragen we u om:
• De 1.5 meter afstand ook bij ons op de 

milieustraat aan te houden

Mooie initiatieven in Oosterhout 
Veel mensen willen iets betekenen voor 
een ander in deze vreemde tijd. Er ont-
staan in Oosterhout veel mooie initiatie-
ven, van inwoners en ondernemers die op 
allerlei manieren hun hulp aan bieden. 
Help elkaar, maar wel op gepaste afstand. 
#meervoorelkaar  

Inzameling beschermingsmiddelen 
Maskers, handschoenen, brillen. Door het 
coronavirus is er een tekort aan bescher-
mingsmiddelen en medische hulpmidde-
len. Het Rode Kruis zamelt die middelen 
daarom in. Particulieren of ondernemers 
die deze materialen willen inleveren, kun-
nen zich melden bij het Rode Kruis, via 
e-mailadres beschermingsmiddelen@ro-
dekruis.nl. Ook lokaal zijn mensen bezig 
om beschermingsmiddelen te maken of te 
verzamelen. Via de Facebookpagina On-
dernemend Oosterhout kunt u aangeven of 
u middelen nodig heeft, of juist aanbiedt. 

Aandacht voor kwetsbare inwoners
Het coronavirus raakt ons allemaal, maar 
de kwetsbaren in onze samenleving mis-
schien nog wel het meest. Samen met 
onze partners zorgen we voor hen. En dat 
is juist nu hard nodig. Activiteitencentra 
hebben hun deuren gesloten, maar we 
proberen kwetsbare bezoekers op een 
andere manier actief te benaderen, zodat 
we ze kunnen blijven monitoren. We mo-

nitoren bijvoorbeeld ook kinderopvang 
en scholen en bekijken welke gezinnen 
meer opvang nodig hebben. 
Heel Nederland zit in sociale isolatie 
en is bijna alleen nog maar thuis. Dat 
is extra moeilijk voor ouderen voor wie 
eenzaamheid toch al een probleem kan 
zijn. Thuisvester belt haar oudere huur-
ders actief, met de vraag of ze hulp no-
dig hebben, of gewoon voor een praatje. 
Inwoners die om een praatje verlegen 
zitten, kunnen contact opnemen met 
Surplus, via telefoonnummer (0162) 74 
86 00. U mag ook e-mailen naar recep-
tieoosterhout@surplus.nl voor een terug-
belverzoek. 

Ook helpen?
Wilt u ook helpen? Meldt u aan bij Oos-
terhoutvoorelkaar als u hulp nodig heeft, 
als u iets wilt doen of als u een goed idee 
hebt. Kijk op www.oosterhoutvoorel-
kaar.nl/corona-proof-vrijwilligerswerk. Of 
neem een kijkje op de Facebookpagina 
Corona Hulp Oosterhout nb.

Steun de lokale ondernemer
Oosterhoutse ondernemers komen in 
deze moeilijke tijden met allerlei crea-
tieve oplossingen en bieden bijvoorbeeld 
bezorgdiensten aan. U kunt hen ook hel-
pen. Hoe? Door lokaal te kopen, bij een 
Oosterhoutse ondernemer. 

Een bezoek aan 
de voedselbank 

Vorige week brachten burgemeester 
Mark Buijs en wethouder Marcel Wil-
lemsen een bezoek aan de voedselbank 
in Oosterhout, om een bijdrage te geven 
voor het kopen van groenten, fruit en 
zuivel. 

Door het sluiten van het distributiecen-
trum in Tilburg, ziet de voedselbank 
een afname in de toevoer van deze pro-
ducten. De gevolgen van het coronavi-
rus raken ons allemaal. Juist nu is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de 
kwetsbare groepen in onze samenleving 
niet nog zwaarder worden getroffen. 

De voedselbanken spelen daarin een be-
langrijke rol. In Oosterhout maken 120 
gezinnen gebruik van de voedselbank.

Blijf ook thuis in beweging! 

Beweeglessen  
voor ouderen via ORTS 
De sportcoaches van Moove gaan elke dinsdag en vrijdag tussen 07.00 en 12.00 
uur beweeglessen geven via de kabelkrant van de ORTS. Door de situatie rondom het 
coronavirus liggen de beweeglessen van Moove stil. Alle groepen waar anders les aan 
wordt gegeven, zitten daardoor noodgedwongen thuis: dementerende ouderen en ou-
deren met een beperking bijvoorbeeld. Met de filmpjes via de kabelkrant hoopt Moove 
toch iedereen in beweging te krijgen. De lessen worden gegeven door de sportcoaches 
van Moove, vertrouwde gezichten dus.

Moove zorgt via haar social media kanalen ook voor leuke challenges voor de jeugd, 
om ook hen in beweging te houden: via Facebook en via Instagram.

• Alleen te komen als het écht nodig is. 
Spaar spullen op en kom alleen als u 
veel heeft

• Alleen te komen, of hooguit met één 
persoon extra voor sjouwwerk 

• Kinderen thuis te laten

Openingstijden
De ingangsdatum voor het verruimen 
van de openingstijden wordt uitgesteld. 
We willen dat mensen zoveel mogelijk 
binnen blijven en alleen naar buiten 
gaan als dat echt nodig is. De milieus-
traat extra openen past daar nu niet bij. 
Ook voor de medewerkers is dat nu niet 
gewenst: als we meer zieken krijgen, 
komt de bezetting in het geding.


