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Richtlijnen

Beste 
Oosterhouters, 
blijf naar 
elkaar luisteren

De hele dag krijgt mijn secretaresse verzoeken voor overleggen en 
vergaderingen. Ze kan hiermee mijn agenda van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat volproppen. Zij weet echter dat ik het heel belangrijk 
vind om ruimte te hebben voor spontane gesprekken. Zodat ik niet 
gehaast ben en de tijd heb om goed te luisteren. Gelukkig maar, want 
naar aanleiding van mijn brieven aan Oosterhout, kreeg ik afgelopen 
week nog twee moeders op bezoek. 

Zij vertelden mij beiden over hun eigen worsteling met hun 
verstandelijk beperkte kind en voor beide moeders had ik de tijd. 
Ieder hun eigen verhaal, want beide kinderen zijn totaal verschillend. 
Binnenkort mogen ze hun kind weer een dagje mee naar huis nemen. 
En dat is prachtig. Maar brengt gelijk een dilemma met zich mee; 
wat doe je in de dagen voorafgaand met je andere kinderen? Of je 
bezoek aan de winkel? Je wilt als ouder niet je eigen kind besmetten, 
dus moet je het een laten om het ander te doen. Daarnaast speelt de 
angst voor een tweede golf en wat dan? Beide ouders staan volledig 
achter het gevoerde beleid, maar zien toch mogelijkheden voor 
wat maatwerk. Ik heb ze gevraagd om een brief te schrijven aan de 
minister. Zodat hij kan luisteren naar de dilemma’s en worstelingen, 
waar ouders met gehandicapte kinderen voor staan. Of mogelijke 
maatregelen in de toekomst anders kunnen weet ik ook niet, maar 
het is goed als je ervoor zorgt dat mensen je verhaal kennen. Zodat 
ze er eventueel iets mee kunnen doen.

Zo zaten mijn vrouw Christel en ik dit weekend op een terras in 
Oosterhout en luisterden naar de verhalen van de horecaondernemers. 
Hoe moeilijk het is om gastvrij te blijven terwijl je je gasten steeds 
op de regels moet wijzen. Deze zijn nu eenmaal nodig voor de 
veiligheid van de gasten én het personeel. Het is goed wanneer deze 
hardwerkende mensen dit vertellen en dat we naar ze luisteren. 
Wij, Oosterhouters, kunnen het verschil maken. Door onze eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en ook na een paar borrels op te 
beseffen in welke omgeving we nu leven. Praat erover met elkaar, 
corrigeer elkaar, zodat de horecaondernemer geen politieagent hoeft 
te spelen. Alsjeblieft, doe het samen.

Ondertussen zien we in heel de wereld demonstraties tegen racisme 
die maar doorgaan. Mensen die hun grondrecht opeisen en op 
afstand pleiten voor een inclusieve samenleving. In mijn ogen 
is er geen verschil tussen wat voor soort mensen dan ook. Ik gun 
Oosterhout een diverse, kleurrijke en open samenleving, waarbij 
iedereen er (evenveel) toe doet. Ook hier ligt de oplossing vaak in 
het praten met elkaar, maar vooral ook het willen luisteren. In mijn 
rol als burgervader vind ik het verschrikkelijk wanneer iemand in 
deze prachtige familie die Oosterhout heet, zich benadeeld voelt, 
pijn heeft of erger nog, is uitgesloten vanwege zijn ras, kleur, sekse, 
religie of anderszins.

In Oosterhout zou ik graag een verbindende rol spelen als dat nodig 
is. Wanneer iemand op wat voor manier dan ook te maken heeft met 
discriminatie, kan hij of zij bij mij een luisterend oor vinden. Zoals 
gezegd, mijn secretaresse houdt hiervoor ruimte in mijn agenda. 
Wanneer we praten en bereid zijn om te luisteren, krijgen we samen 
meer voor elkaar.

Oosterhout, meer voor elkaar!
Burgemeester van Oosterhout | Mark Buijs

Naar het terras? Check de druktetelefoon

Mondkapjes in het openbaar vervoer

Ga wijs en voorbereid op vakantie! 

Ga je dit weekend naar het terras? Check dan voordat je gaat hoe druk het is via de druktetelefoon. Hoe doe je dat? 
Zet deze nummers, de Markt 06-34122882 en de Heuvel 06-34122883 in je contacten, zoek een van de contacten 
op in je eigen WhatsApp en vervolgens zie je de status van de telefoon: een rode, oranje of  groene smiley. 

• Rode status: het is druk, kom gerust een andere keer of  probeer het op een ander leuk terras in Oosterhout
• Oranje status: enkele plekken vrij, maar het loopt snel vol
• Groen: er is ruimte op het terras, je bent van harte welkom

Bel of app niet, maar check de status
De status van de druktetelefoon wordt bijgehouden door de gastvrouwen en –heren. Je kan de status checken op: 

• vrijdag tussen 17.00 uur en 21.30 uur
• zaterdag van 11.30 uur tot 21.30 uur
• zondag van 13.30 uur tot 20.30 uur

Je kunt dus niet bellen of  een berichtje sturen, want de dames en heren hebben het druk met het ontvangen van de 
bezoekers. Ze communiceren via de status.

Neem je verantwoordelijkheid
Het open blijven van de horeca kan alleen als iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Ben je ziek? 
Dan blijf  je thuis. Kom je naar het terras? Dan volg je de aanwijzingen van de ondernemers, gastheren en -vrouwen. 
Oosterhout, meer voor elkaar!

Sinds 1 juni is het gebruik van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht voor reizigers en 
medewerkers. Je kunt een mondkapje kopen, maar je kunt er ook een zelf  maken. Op de website van de rijksoverheid 
vind je een instructie voor het maken van een mondkapje. Je vindt hier ook meer informatie over het gebruik van 
mondkapjes: www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘mondkapje’).

Voor wie deze zomer toch buiten Nederland op vakantie gaat, luidt 
het advies om wijs op reis te gaan. Bereid je goed voor en informeer 
jezelf. Leef  ook in het buitenland de regels na die in Nederland gelden: 
heb je klachten? blijf  thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, 
vermijd drukte en was vaak je handen. Als lokale regels strenger zijn, 
dan gelden deze.

Reizen binnen Europa
Vanaf  15 juni kunnen we buiten Nederland op vakantie naar landen die 
‘geel’ gekleurd zijn. De ‘gele’ kleur betekent dat de gezondheidsrisico’s 
in deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land. Nederlanders zijn 
in die landen welkom. 3 Europese landen houden in ieder geval een 
oranje reisadvies: Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. 
Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het 
meest actuele reisadvies.

Reizen buiten Europa
Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe 
uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa 
blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als 
het echt niet anders kan. Ga je toch en kom je terug in Nederland, 
dan is het dringende advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine 
te gaan.

Toeristen in Nederland
Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of  lagere 
gezondheidsrisico’s dan in ons land, mogen deze zomer naar 
Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle 
Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 
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Coronaproof vrijwilligerswerk: 
samen staan we sterk
We zijn enorm trots op al die Oosterhouters die hulp aanbieden: veel mensen willen iets voor een ander betekenen. 
Verschillende (Facebook) initiatieven voor burenhulp zijn gekoppeld aan Oosterhoutvoorelkaar. Heeft u een hulpvraag 
die een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Een boodschap doen, de hond uitlaten… Vele Oosterhouters staan 
voor u klaar! U kunt uw vraag plaatsen op de website, u kunt een vrijwilliger opzoeken of  telefonisch contact 
opnemen. Kijk op www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp voor meer informatie.

WIJ GAAN WEER 
(VOORZICHTIG) OPEN!

Wees welkom om ons te bellen of e-mailen

‘Wij zijn blij 
om jullie weer 
(op afspraak) 

te zien binnen-
vliegen!’

De activiteitencentra in Oosterhout;
Dommelbergen, de Slotjes en de Bunthoef
zijn weer open, maar anders dan je gewend bent!

In verband met de corona maatregelen is het voorlopig 
alleen mogelijk om ons op afspraak te bezoeken.
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn binnen de  
activiteitencentra? Bel ons!

De teams van Dommelbergen, de Slotjes en de Bunthoef 
kijken er naar uit om jullie weer te zien

Activiteitencentrum Dommelbergen 0162 - 461144
Activiteitencentrum de Slotjes 0162 - 430032
Activiteitencentrum de Bunthoef 0162 - 462081

 www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar

Tim Kuppens op terrasbezoek bij zijn moeder Gemma in De Doelen. 

Vanaf  15 juni mag het gemeenschappelijk sanitair op vakantieparken en 
campings weer open onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten bezoekers 
zich kunnen houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zoals 1,5 meter 
afstand houden en de hygiëneregels.

Meerdere gezinnen mogen van een vakantiehuis gebruik maken. De mensen 
die niet tot hetzelfde huishouden horen moeten wel 1,5 meter afstand 
houden. Ook binnen in het vakantiehuis. Ook moeten zij toegang tot eigen 
sanitair hebben. Dit zijn landelijke regels. Lokaal kan de voorzitter van de 
veiligheidsregio locaties zoals vakantieparken of  campings sluiten als dat 
nodig is. Bijvoorbeeld om drukte te voorkomen.

Voorzieningen campings 
en vakantieparken weer open

Initiatieven

Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Raf.

Raf is geselecteerd voor team 

Oranje en speelt op het hoogste 

niveau honkbal sinds een jaar of 

2. “En toen kwam het coronavirus 

en ging ik van 8 keer trainen in de 

week, naar ‘thuis’ trainen. Honkbal 

is echt mijn werk geworden en ik 

vind het ´t mooiste wat er is. Mijn 

doel dit jaar was om met mijn team 

de Olympische spelen te halen, 

maar ik ben pas 20, dus mijn tijd 

komt nog wel! 

Mijn vrienden zitten ook allemaal op honkbal, dus we delen veel verhalen 

over de sport en maken samen veel lol. Ik heb ook al heel lang een 

vriendin en nu ik meer thuis ben zien we elkaar meer dan ooit! We hebben 

samen een keer gepicknickt, maar de beestjes in het bos hebben nog het 

meest op van onze lunch.

Wat ik nu het meeste mis? De wedstrijden. De adrenaline die vrijkomt en 

de focus die je als topsporter dan hebt is niet na te bootsen. Dat gevoel is 

onbeschrijfelijk! Inmiddels is het trainen met ons team weer begonnen en 

ook bij Twins train ik nog veel. Mijn vader kan wel 30 of 40 worpen aan, 

maar ik doe er normaal wel het dubbele.” Bedankt Raf voor je verhaal! 

#blijfthuis

raf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl


