
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters 
weer een mooie 
inspirerende Oosterhoutse plek

De trein die werk heet, gaat weer langzaam maar zeker rijden.
Het aantal afspraken begint weer toe te nemen. De meeste mensen 
zijn terug van vakantie en dat merk ik aan mijn afspraken. Ook het 
politieke reces (pauze) is voorbij, dus ben ik de laatste weken aan 
het lezen geweest en heb ik de mails weggewerkt. Langzaamaan 
kom ik weer op vlieghoogte. Dat is ook belangrijk, want er komen 
nog stevige uitdagingen op ons af zo’n driekwart jaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt weer lekker de mouwen 
opstropen en hopen dat we weer goed met jullie en elkaar kunnen 
samenwerken. We gaan met de Raad en het College binnenkort weer 
mooie bezoeken aan de wijken en buurten brengen. Het is voor ons 
belangrijk om te weten wat jullie bezighoudt.

Over onze buurt gesproken. Onze buren zijn net terug van een weekje 
weg. Ze zijn de tuin aan het versieren met vlaggetjes en lampen, want 
de kleine tweeling en hun grotere broertje zijn vlak achter elkaar jarig 
en vieren gezamenlijk hun feestje, spannend hoor. In hun afwezigheid 
kwam de pakketbezorger twee grote dozen bij ons afleveren. Dit 
zouden zomaar de cadeautjes voor de tweeling kunnen zijn. Ik hoop 
dat ze een leuk feestje gaan vieren met familie, kennissen, vriendjes en 
vriendinnetjes. In ieder geval van harte gefeliciteerd! 

Het idee om met een aantal familieleden iets leuks te doen hadden 
Christel en ik ook opgepakt. Zonder dat er iemand jarig was, maar 
omdat het na al die vakanties weer leuk is om elkaar te zien. Ook wilde 
ik, als trotse burgemeester, ze graag Oosterhouts nieuwste culturele 
broedplaats in ontwikkeling laten zien. We hadden haar en mijn broer 
met vrouw en kinderen uitgenodigd om iets leuks in Oosterhout 
te doen en natuurlijk mochten Niels, Lars en Nathalie daarbij niet 
ontbreken. Zij kwamen vanuit Tilburg naar ons toe. De bedoeling was 
om naar het Galvanitas terrein te gaan. Een prachtige mooie nieuwe 
plek in Oosterhout met een hele speciale sfeer. 

Naast dat het een plek is waar zo’n beetje al het schoolmeubilair van 
Nederland is gemaakt, waarop de meeste mensen van mijn leeftijd 
zeker hebben gezeten, is het een prachtige industriële plek. Je kunt in 
deze prachtige omgeving studeren, werken, heerlijk eten met je voeten 
in het zand, van echt prachtige kunst genieten en er is een brouwerij 
van speciaalbieren gevestigd. Al deze zaken zijn in nieuwe concepten 
gegoten. Het werkt dus allemaal nét even anders dan normaal, maar 
wat een topkwaliteit. De sfeer is uniek, maar belangrijker nog: er valt 
van alles te bewonderen en verwonderen en het is er echt gezellig. 

Christel, de rest van de familie en ik hebben het er uiterst goed 
naar onze zin gehad. Naast dat we echt van het gezelschap hebben 
genoten, hebben we daar een aantal uren heerlijk vertoefd. Echt een 
typisch Oosterhoutse plek voor alle Oosterhouters. Ik zou zeker eens 
gaan kijken. Het is de moeite waard  en wordt in de toekomst alleen 
maar mooier! 

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
Deze week zijn de scholen weer gestart. Na zes weken vakantie is het fijn om iedereen weer te zien. Maar denk ook 
bij het halen en brengen aan de 1.5 meter afstand. Zorg dat u niet te vroeg komt, zodat u niet lang hoeft te wachten 
bij school. En blijf niet hangen voor een praatje. Heeft uw kind klachten? Check de beslisboom op boink.info om te 
zien of uw kind naar school of de opvang mag. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Oosterhout, meer voor elkaar.

EINDE STEUNPAKKET VOOR BANEN EN ECONOMIE

Aanvullend sociaal pakket

• Begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk.  
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing en praktijkleren.  
• Extra inzet om armoede en schulden tegen te gaan.  
• Aanpakken van jeugdwerkloosheid.

30 augustus 2021

Einde steunpakket voor banen en economie

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen die stoppen per  
1 oktober 2021

Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)  
Na het stoppen van de Tozo kunnen ondernemers die financiële 
ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk 
aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Tegemoetkoming Vaste Lasten  (TVL)  

Belastingmaatregelen, zoals 
belastinguitstel  
Belastinguitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2021. Alle 
ondernemers betalen vanaf dan weer belasting. Het terugbetalen 
van de opgebouwde belastingschuld start op 1 oktober 2022. 
Voor het terugbetalen is vanaf dan 5 jaar de tijd.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) 

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Het steunpakket gaat 
economisch herstel in de weg zitten. Daarom stopt per 1 oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar 
heeft geholpen. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door.

Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) 

Financiële regelingen die doorlopen tot en 
met 31 december 2021

• Coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits,  
BMKB-C en GO-C.  

• Subsidieregeling evenementen.  
• Enkele belastingmaatregelen, zoals de onbelaste 

reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Extra financiële regeling voor nachtclubs en 
discotheken

Het kabinet is bezig met een gerichte 
compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken 
voor als deze sector na 1 oktober 2021 niet open kan. 
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rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Zorg goed voor jezelf

Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen 
ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal 

sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

Probeer vaker te bewegen.

Doe minstens 2,5 uur per week aan 

matig intensieve inspanning, verspreid 

over diverse dagen. Regelmatig een 

stukje wandelen of fietsen is al een 

goed begin. Als je voldoende beweegt, 

voel je je fitter, slaap je beter en blijf  

je langer gezond.

Eet gezond.

Kies voor verschillende soorten groente, 

fruit en volkoren graanproducten.  

Drink kraanwater, thee en koffie  

zonder suiker. Door gevarieerd en 

gezond te eten krijg je alle belangrijke 

voedingsstoffen binnen. Zo zorg je  

goed voor jezelf.

Wat kan je doen? 

Zet nu de stap en stop  
met roken.

Denk je eraan om te stoppen met roken? 

Zet nu de eerste stap en plan je stop-

moment. Ga voor tips of hulp naar 

ikstopnu.nl of zoek contact met een 

coach of je huisarts. Je lichaam herstelt 

zich en wordt gezonder.

Drink maximaal één glas  
per dag.

Alcohol is slecht voor de weerstand.  

Je kunt dus sneller ziek worden als je 

alcohol drinkt. Het laten staan van 

alcohol maakt je minder vatbaar  

voor ziekte. Je voelt je energieker  

en versterkt je gezondheid.

STICHTING LEERGELD HELPT BIJ DE 
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Ieder jaar een nieuwe grafische rekenmachine moeten aanschaffen. Arjan, vader van vier pubers, is het zat. Hij liet 
het er niet bij zitten en schreef een aantal Kamerleden aan. Met succes, want het onderwerp staat op de agenda.

In principe is het onderwijs in Nederland gratis. Maar in de loop der jaren zijn er steeds meer kosten bijgekomen, 
die voor rekening van de ouders zijn. Steeds meer ouders willen of kunnen dit niet betalen. Stichting Leergeld 
West-Brabant Oost kan helpen om een deel van de kosten te vergoeden, zodat kinderen uit gezinnen met een 
laag besteedbaar inkomen ook vol goede moed aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Zo stellen steeds 
meer scholen in het voortgezet onderwijs een laptop verplicht. Stichting Leergeld West-Brabant Oost heeft daarom 
een regeling met The Rent Company getroffen zodat een groot deel van de kosten door Leergeld worden betaald. 
Ook een goede fiets is onontbeerlijk bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook hiervoor kunnen ouders terecht bij 
Stichting Leergeld.

De discussie over wie wat moet betalen in het onderwijs is nog niet geluwd. Grafische rekenmachines, ouderbijdragen, 
(buitenlandse) schoolreizen, tweetalig onderwijs, vakkleding en nog veel meer, zijn nu vaak voor rekening van de 
ouders. Stichting Leergeld volgt met belangstelling deze discussie en zal zich inzetten zodat alle kinderen mee 
kunnen doen, ongeacht de financiële situatie thuis. Want nu meedoen is straks meetellen!

Vind jij gelijke kansen voor ieder kind ook zo belangrijk? Ga dan naar de site: 
www.oosterhoutvoorelkaar.nl/hulpvragen/218159 en bekijk hoe jij als vrijwilliger je steentje kunt bijdragen! 
Voor meer informatie, bezoek onze website www.leergeldwbo.nl

Toffe activiteiten voor kinderen op inoosterhout.nl

Prik halen zonder afspraak

#IkStroopMijnMouwOp

Loket voor mentale gezondheid

FIT OP JOUW MANIER

Er is voor de jeugd van alles te doen in Oosterhout. Gewoon lekker bij u in de 
buurt. Maak kennis met een uitgebreid aanbod aan creatieve en sportieve 
activiteiten in Oosterhout op www.inoosterhout.nl. Een activiteit bestaat 
doorgaans uit 1-5 lessen/bijeenkomsten en is laagdrempelig (meestal gratis 
of tegen een kleine vergoeding). Benieuwd naar het aanbod? Neem dan snel 
eens een kijkje op www.inoosterhout.nl! 

Download de route- en fotokaart op wwww.oosterhout.nl/speurtocht. 

Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak langskomen voor een 
coronavaccinatie. U kunt op www.prikkenzonderafspraak.nl een locatie 
vinden waar u zonder afspraak terecht kunt. Dit kan alleen als u nog geen 
afspraak gemaakt heeft. 

Meer informatie en veel gestelde vragen over prikken zonder afspraak vindt u 
op www.prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl. 

Om uzelf en uiteindelijk de mensen om u 
heen te beschermen tegen het coronavirus, 
is vaccineren een belangrijke stap. Wilt u 
zich laten vaccineren als u aan de beurt 
bent, of bent u al gevaccineerd? En wilt u 
het anderen laten weten? Maak een eigen 
‘Ik stroop mijn mouw op’ poster. Print hem 
of deel hem op uw social media pagina(‘s) 
met #IkStroopMijnMouwOp. 

Meer informatie over vaccineren vind u op: 
www.coronavaccinatie.nl. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er emotioneel en mentaal 
vaak veel van ons gevraagd. Als u op zoek bent naar hulp of informatie 
hoe u met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd 
duidelijk bij wie of waar u terecht kunt.

Daarom heeft ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking 
met het RIVM één loket opgericht voor het bevorderen van de mentale 
gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. Kijkt u voor meer 
informatie op www.rivm.nl/ivccorona.

De coronacrisis maakt extra zichtbaar hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Iedereen kan een stap of een stapje 
zetten om gezonder te eten, meer te bewegen en beter te ontspannen. Maar wat voor de één werkt, werkt voor de 
ander niet en omgekeerd. Voor veel mensen is het niet makkelijk om te bedenken welke gezonde leefstijltips het 
best bij hen passen. Op de website www.fitopjouwmanier.nl kan iedereen gebruik maken van een zogenaamde tip 
generator. Deze module genereert net zolang gezonde leefstijl tips tot u iets vindt dat bij u past.  

ZORG GOED VOOR JEZELF
Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende 
bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller. Gezond leven hoeft 
niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

Wat kan je doen?


