
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
toekomst

Deze week heb ik samen met mijn collega’s van het college van Ooster-
hout, heel goed over de komende jaren nagedacht en gesproken. Nor-
maal vergaderen we digitaal, dus letterlijk op afstand. Maar deze week 
vonden we het echt noodzakelijk om coronaproof bij elkaar te komen. Er 
zijn een hoop belangrijke keuzes te maken voor inwoners en bedrijven, 
die het langzamerhand het naderende einde van de coronacrisis met 
bloed, zweet en tranen tegemoet zien. Dit wil zeggen dat de economi-
sche en sociale nasleep van deze crisis nog lang niet voorbij is en mis-
schien nog wel jaren doorgaat. Dan is het belangrijk om elkaar in de ogen 
te kunnen kijken en na te denken over de komende periode waar herstel 
natuurlijk het uitgangspunt is.

Als je vooruit moet kijken, moet je even afstand kunnen nemen. Een bij-
zondere inspirerende plek kan daarbij helpen en dat hadden wij gedaan. 
Een plek voor mij zeer bekend en voor de anderen totaal niet. Maar het is 
wel een plek waar je letterlijk een heel eind van je af en dus in de letterlijke 
zin ver vooruit kon kijken. Je zult het niet geloven en het klinkt vreemd, 
het was in de ‘Burgemeester Buijsstraat’ in Herpt. De straat waar ik ge-
boren ben.

Die burgemeester Buijs (1884-1911) was burgemeester van Herpt en Bern, 
twee dorpen in Noord-Brabant. Bijzonder in zijn burgemeesterschap was 
dat hij een deel van zijn inwoners en een dorp kwijtraakte. Gelukkig had 
het niets met hem te maken. Maar het feit dat de Bergsche Maas dwars 
door zijn gemeente werd gegraven. Leuk was dat zeker niet, want men-
sen raakten elkaar en hun land kwijt. Snel daarna kwam er een veerpontje 
dat de twee gebieden weer met elkaar verbond. Het noordelijke deel van 
zijn gemeente werd ingelijfd door Gelderland. Het moet voor de burge-
meester zeer vervelend zijn geweest om een deel van die inwoners, die hij 
waarschijnlijk bijna allemaal persoonlijk kende, kwijt te raken.

Deze week was ik bij Ria van Baal langs geweest. Zij is een bekende dame 
in Slotjes. Ook wel door Johan Westra, voormalig directeur Thuisvester, 
de Barones van de Besterd genoemd. Ze had op Facebook onder mijn 
column laten weten dat ze zich 
door de coronaregels wel een be-
tje eenzaam voelde. Het was voor 
haar ingewikkeld om familie te 
ontmoeten en dat snap ik goed. Ik 
was al vaker bij Ria geweest. Dus 
ik dacht ik fiets er even langs met 
Christel, dan kunnen we aan de 
deur met haar een praatje maken.

Ria wist dat Christel jarig was ge-
weest en had een lekker doosje 
bonbons aan Christel cadeau ge-
geven. Natuurlijk helemaal niet 
nodig, maar wel lief van Ria. Ze vertelde over haar geweldige man, die 
acht jaar geleden overleden was en over andere personen die ze had ver-
loren. Ze miste ze nu nog wel een beetje meer dan anders.

Met deze twee voorbeelden in mijn hoofd heb ik ook wel het gevoel, wel-
iswaar niet letterlijk maar toch, dat ik door dat rotvirus sommige van mijn 
inwoners ook een beetje kwijtraak. Ik zie u weinig en praat met veel min-
der mensen dan ik zou willen. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met het 
verlies van Ria. Ik probeer mijn gemis dan een beetje te relativeren en 
woorden van Ria helpen mij daarbij. Zij vertelde mij: “Mark, zeker mis ik 
mijn man verschrikkelijk, maar toch ben ik blij dat mijn wieg hier heeft 
gestaan. Mijn leven had er totaal anders uit kunnen zien als hij ergens 
anders had gestaan. Je mag best mopperen om je eigen verdriet groot of 
klein, maar vergeet nooit je zegeningen te tellen.” Wat kan ik toevoegen 
aan de woorden van een vrouw, die weet waarover ze het heeft? Dank je 
wel Ria, voor deze mooie woorden. Ik deel ze graag met u allemaal.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

OPENINGSPLAN: STAP VOOR STAP 
MEER MOGELIJK
Tijdens de persconferentie vorige week maakte Mark Rutte bekend dat er nog geen ruimte is voor versoepelingen. 
De besmettingen nemen nog steeds toe en er liggen nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de 
andere kant worden er nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. 

Openingsplan
Het kabinet heeft een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dat kan alleen 
als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de 
basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. Zo kan er sneller meer.

Openingsplan: de eerste stap
De eerste stap is het openen van de terrassen en winkels onder voorwaarden, het vervallen van de avondklok en 
het ontvangen van twee mensen thuis in plaats van een. Dit kan op z’n vroegst 28 april 2021 en alleen als het aantal 
ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april 2021 wordt bekend gemaakt of deze stap 
op 28 april 2021 gezet kan worden. 

Openingsplan: vervolgstappen
Op z’n vroegst kan op 11 mei 2021 de tweede stap gezet worden. Maar ook dan moet het aantal ziekenhuisopnamen 
weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de 
derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. 

Welke maatregelen vanaf wanneer worden losgelaten (als de cijfers het toelaten), ziet u in het openingsplan.

Buitenschoolse opvang (bso)  
Vanaf deze week is de bso wel weer open voor alle kinderen. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en 
het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Is uw 
kind bijvoorbeeld verkouden? Dan gelden bepaalde regels. Kijk op www.boink.info/beslisboom om te bepalen of uw 
kind dan naar de opvang of school mag.

Vaccinatie
Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. Volgens de planning heeft 
begin juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad. Wilt u weten wanneer 
u aan de beurt bent? Of wilt u meer weten over vaccinatie en de verschillende soorten vaccins? Kijk dan op  
www.coronavaccinatie.nl. 

Basisregels
De basisregels helpen om besmetting van uzelf en anderen te voorkomen. Ook als u al gevaccineerd bent. Om 
besmetting te voorkomen blijft het belangrijk om het volgende te doen:
• Was uw handen met water en zeep, als u thuiskomt of als u ergens op bezoek komt.
• Hoest of nies in uw elleboog.
• Draag binnen in publieksruimtes een mondkapje.
• Houd 1.5 meter afstand, ook van familie of vrienden.
• Beperk uw contacten en vermijd drukke plekken.
• Laat u testen bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten.
• En blijf thuis tot u de uitslag heeft.

Let op! Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 19 april 2021. De informatie 
die op 20 april kenbaar is gemaakt over het wel of niet doorvoeren van versoepelingen, kon vanwege de 
deadline van dit weekblad helaas niet meer meegenomen worden. De meest actuele informatie vindt 
u terug op www.rivm.nl en op www.rijksoverheid.nl.
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Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,  
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen
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hangen af van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector 
voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.
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Een moment waar reikhalzend naar uit werd gekeken: de heropening van 
de scholen. Inmiddels weten we niet beter en gaan kinderen in het basis-
onderwijs weer met veel plezier naar school. Bij Stichting Leergeld merken 
we dat het leven van kinderen gaandeweg steeds normaler wordt. Naar 
school gaan, een schoolreisje in het verschiet, weer kunnen voetballen;  
zomaar een greep uit activiteiten die het leven van kinderen glans geeft.

Drukte bij Stichting Leergeld
Bij Stichting Leergeld merken we dit ‘normaal’ doordat er facturen voor 
ouderbijdragen en schoolreisjes binnenkomen en dat veel sportverenigingen 
weer opstarten. Ook de zwemlessen, die lange tijd hebben stilgelegen, 
worden opgestart. Er worden bijvoorbeeld inhaalmomenten ingepland, 
zodat kinderen toch hun zwemdiploma kunnen halen aan het einde van dit 
schooljaar. 

Naast aanvragen voor dit schooljaar, zijn medewerkers van Leergeld druk 
bezig met het verwerken van aanvragen voor het aankomende jaar. Ouders 
vragen bijvoorbeeld een laptop of een fiets aan, zodat het kind op een prettige 
manier kan beginnen aan de middelbare school. 

Wil jij weten wat Stichting Leergeld voor jouw kind kan betekenen? 
Neem dan een kijkje op onze website en vul het aanvraagformulier in: 
www.leergeldwbo.nl/aanvraag/. 

TERUG NAAR NORMAAL: 
KINDEREN GENIETEN WEER VAN SPORT, 
MUZIEK, ZWEMLES EN SCHOOLREIS

VIER KONINGSDAG THUIS
Helaas kunnen we Koningsdag ook dit jaar nog niet vieren zoals we dat voor corona deden. De huidige  
coronamaatregelen gelden ook tijdens Koningsdag. Dat betekent dat u thuis 1 gast per dag mag ontvangen 
(kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee). U kunt deze dag dus vieren met mensen uit uw eigen huishouden 
of met 1 iemand van buiten uw eigen huishouden. Digitaal kunt u uiteraard de verjaardag van de koning met 
zoveel mensen vieren als u wenst.

Koningsdag 2021
Op Koningsdag 2021 brengt het koninklijk gezin een bezoek aan de High Tech Campus Eindhoven. Ook op de High 
Tech Campus worden de activiteiten beperkt gehouden. De koning wordt samen met zijn gezin ontvangen in een 
studio, waar een groot deel van het koningsdagprogramma wordt ingevuld. Zo gaan zij in gesprek met verschillende 
designers, bereiden ze op een innovatieve manier een maaltijd, blikken ze terug op bijzondere manieren van 
ontmoeten in coronatijd en staan ze stil bij hoe Eindhoven in 100 jaar de huidige stad is geworden. Dat alles nog 
aangevuld met muziek en veel meer bijzondere ontwikkelingen. U kunt het volledige programma binnenkort zien 
op www.koningsdageindhoven.nl.

Basisregels tijdens feestdagen
De basisregels gelden op Koningsdag en ook op andere feestdagen. Mensen kunnen elkaar namelijk nog steeds 
besmetten. Ook na vaccinatie. Houd u daarom ook tijdens deze feestdagen aan de basisregels tegen verspreiding 
van het coronavirus: was vaak en goed uw handen, houd 1,5 meter afstand van anderen, blijf thuis bij klachten en 
laat u gelijk testen. Zo geeft u corona geen kans.
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INFORMATIE OVER DE CORONACRISIS: 
WAT VINDT U?
Al sinds het begin van de coronacrisis vorig jaar communiceert de 
gemeente via verschillende kanalen over de coronacrisis. Hoog tijd om 
de balans op te maken: wat vindt u van de informatie die de gemeente 
verstrekt over de coronacrisis via de verschillende kanalen? Heeft u nog 
tips, informatie die u mist? We horen het graag, want op basis van uw 
input kunnen we onze informatie verbeteren en nog beter afstemmen 
op degene waar we het voor doen: voor u. Onze inwoners en onze 
ondernemers. 

U kunt de vragenlijst tot 26 april 2021 invullen. U opent de enquête door de  
QR-code te scannen met de camera applicatie op uw telefoon. Invullen kost 
een paar minuten van uw tijd. Helpt u ons mee om onze informatievoorziening 
te verbeteren? Alvast bedankt!

DOE DE 
NAMENBINGO!

THUISWERKEN IN CORONATIJD

Heeft u ze al gezien? De posters met alle voornamen in Oosterhout? 
‘Ik ben trots op jou!’, ‘Zullen we een koffie to go doen samen?’, 
‘Bedankt voor je hulp!’ en ‘Samen verstoppertje doen?’ zijn slechts 
een paar van de vrolijke teksten die nu overal in Oosterhout 
hangen. Op iedere poster staat een andere voornaam. Fiets of 
wandel eens een rondje door Oosterhout en de kerkdorpen. Kunt 
u alle namen van de bingokaart vinden? 

Onderweg komt u vast ook veel namen van bekenden tegen. 
Misschien wel van die goede vriend of vriendin of van die fijne buur. 
Of misschien ziet u wel uw eigen naam! Haal lekker een frisse neus en 
geef onderweg uw ogen goed de kost. Veel plezier!

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dat is de oproep van het kabinet. In principe werkt iedereen thuis. Alleen 
mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren mogen 
naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig 
thuis. De situatie is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken over naar het werk komen opnieuw tegen het 
licht. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook doen.

Ik mag niet thuiswerken. Wat nu?
Bekijk samen met uw werkgever of thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Bespreek met elkaar of en waarom het 
werk wel of niet thuis uitgevoerd kan worden. Het coronavirus is een risico op de werkplek en daarom moet uw werkgever 
maatregelen nemen om u, als werknemer, te beschermen. De werkgever moet daartoe een beleid voeren en daarbij 
de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent: beginnen bij aanpak van de bron, dan collectieve maatregelen, 
individuele bescherming, en als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen. Als thuiswerken niet tot de mogelijkheden 
behoort, zal uw werkgever er dus wel voor moeten zorgen dat werken op de arbeidsplaats gezond en veilig kan.

Een aantal jaren geleden startte in 
activiteitencentrum De Bunthoef 
de ‘Weggeefhoek’. René: ”De 
Weggeefhoek is opgezet om 
bruikbare spullen een tweede kans te 
geven. Mensen die niet zo makkelijk 
iets kunnen kopen, vinden bij ons 
regelmatig iets wat ze nodig hebben.” 
Samen met zijn collega Nel, bekijkt 
René de spullen op bruikbaarheid. Ze 
zien onder andere kleding, boeken, 
decoratie- en keukenspullen. René is 
er alle werkdagen mee bezig. “Begin 
vorig jaar ben ik gevraagd om dit 
aan te pakken. Eerst was ik er een 
aantal uren in de week mee bezig, 
maar inmiddels is dat vijf dagen in 
de week.” René is duidelijk over zijn 
drijfveer: ‘’Het geeft me voldoening 
als ik zinvol bezig ben. Voor mij is het 
zinvol als ik merk, dat ik anderen blij 
maak met wat ik doe.

Hun enthousiasme motiveert mij om 
hiermee verder te gaan.” Hij hoopt 
in de toekomst de ‘Weggeefhoek’ te 
kunnen uitbreiden. “De ruimte die we 
nu hebben, is erg krap.” 

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

Het verhaal van René

Fotograaf Pet Holman

KUNT U UW WOONLASTEN NIET MEER 
BETALEN DOOR DE CORONACRISIS? 
Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten zoals uw woonlasten niet 
meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Hulp bij het betalen van uw woonlasten
TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met deze regeling helpt de gemeente u als u door de 
coronamaatregelen minder inkomen heeft en u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten. Het 
gaat dan om uw huur- of hypotheekkosten en de kosten voor bijvoorbeeld gas en elektriciteit. De TONK-uitkering is 
een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Bedrag woonlasten verlaagd
Eerder moest u een minimumbedrag van € 750,- aan woonlasten hebben, maar dit bedrag verlaagde het college 
naar € 500,-. Dit betekent dat u eerder recht kunt hebben op de TONK-regeling. U kunt de TONK-regeling maximaal 
zes maanden krijgen tot en met juni 2021. De hoogte van de regeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De 
maximale tegemoetkoming is € 500,- per huishouden. Wilt u weten of u recht heeft op de TONK-regeling? Bekijk 
dan de voorwaarden op www.oosterhout.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk.
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