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Richtlijnen

Beste 
Oosterhouters, 
vrijheid is 
een groot goed

Dit weekend ben ik met mijn vrouw Christel naar Vaals geweest. Een 
paar nachtjes samen weg met de camper om onze trouwdag te vieren 
en omdat ik de laatste maanden veel en vaak weg of druk was. Lekker 
met z’n tweetjes op een prachtige mooie groene camping, waar ze 
hun best hadden gedaan om binnen de regels de faciliteiten en het 
sanitair goed te regelen. Wat een vrijheid om dat weer te kunnen.

We gingen op de fiets op weg naar Maastricht. Het gebied daar is 
behoorlijk hobbelig. En dat is een mooie metafoor voor de hobbelige 
tijd waarin we momenteel leven. Halverwege zijn we gestopt om in 
Margraten de Amerikaanse Begraafplaats Margraten te bezoeken. 
Het is een hele bijzondere serene plek, groen, rustig, perfect 
onderhouden, waar gesneuvelde Amerikaanse militairen begraven 
liggen. We liepen langs de muur met namen en kwamen daarna aan 
bij het veld waar 2000 witte kruizen staan. Het was mooi weer en de 
zon scheen. Echt een moment om even stil te staan.

Eerder die dag had ik gehoord dat er geen coronapatiënten meer 
in het Amphia in Breda liggen en dat deed me goed. Ik realiseerde 
me dat we het goed hebben. We zijn een vrij land en dat komt 
onder andere, omdat deze Amerikaanse soldaten voor onze vrijheid 
gevochten hebben. Zelfs nu de vrijheid 1,5 meter afstand inhoudt, 
voel ik me relatief vrij. Wel besefte ik, dat deze 2000 witte kruizen 
slechts een derde is van het aantal mensen dat gestorven is door het 
coronavirus. Er zijn in Nederland echt heel veel mensen gestorven in 
een hele korte tijd. Het is nog niet eens vier maanden geleden dat het 
coronavirus ons land binnenkwam sluipen. Net als in het verleden 
toen door onoplettendheid en naïviteit oorlogen zijn begonnen. En 
we hebben dus ook niet de garantie dat het niet weer gebeurt. De 
verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij onszelf. Die vrijheid 
hebben we gelukkig.

Na ons bezoek in Malgraten zijn we naar Maastricht gegaan en we 
zagen hoe druk het daar was. We schrokken hier beiden van en na 
een drankje op het terras hebben we besloten om de rust en ruimte 
van de camping op te zoeken. Samen onder de luifel van de camper 
hebben we in alle rust onze trouwdag gevierd. Wat fijn is het dat we 
de vrijheid hebben om dit samen te besluiten. 

Terug in Oosterhout vonden we bossen bloemen voor het stadhuis. 
Nee, niet voor onze trouwdag, maar voor onze democratie. Vrijheid 
en democratie zijn allebei groot goed. Voor mij is vrijheid het 
belangrijkste en moet de democratie die bewaken. Eén ding weet 
ik zeker; noodverordeningen zijn níet democratisch. Ik heb liever 
centrale wetten, maar ze moeten wel democratisch tot stand zijn 
gekomen. En controleerbaar zijn voor degene die erover gaat. We 
moeten het gewoonweg samen doen.

Een samenleving is net als een huwelijk; je leeft met elkaar samen 
en hebt de vrijheid om samen afspraken te maken. Laten we dat ook 
blijven doen, om meer voor elkaar te krijgen. De bossen met bloemen 
hebben we in vazen in het stadhuis gezet. Ik heb u gehoord.

Oosterhout, meer voor elkaar.
Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Reisdocument verlopen?

Prioriteiten college voor aanpak 
effecten coronacrisis
Extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen in Oosterhout, (duurzaam) blijven investeren en 
het waar mogelijk versnellen van de woningbouwproductie. Dat zijn enkele van de prioriteiten die het Oosterhoutse 
college van burgemeester en wethouders stelt op basis van de eerste fase van de Corona Impact Analyse.

Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is onder andere het beeld naar voren gekomen dat vooral jongeren en 
jongvolwassenen in de knel komen door de coronacrisis. Wethouder Van der Helm: “Jongeren raken hun bijbaantjes 
kwijt, schoolverlaters vinden moeilijker werk. Er vallen gaten in hun sociaal netwerk, omdat ze fysiek nauwelijks 
lessen meer volgen. Grootschalige evenementen zijn lange tijd niet mogelijk en ook bij het uitgaan zijn er allerlei 
beperkingen.” Om die reden zal er in de tweede fase extra aandacht worden besteed aan jongeren en jongvolwassenen. 
Dat betekent ook dat de gemeente nadrukkelijk met die groep het gesprek aangaat over hoe zij de gevolgen van de 
crisis ervaren en welke mogelijkheden zij zien.

Daarnaast komen burgemeester en wethouders met nog acht andere prioriteiten:
• Een extra impuls voor de woningbouw. Niet alleen vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt, maar ook  
 omdat de bouwsector een belangrijke pijler van de lokale economie is.
• Inzetten op de (duurzame) investeringskracht van de gemeente (anticyclisch investeren).
• Verder versterken van de potentie en organisatiekracht van de wijken en dorpen. Ook uit de coronacrisis blijkt  
 dat hier kansen liggen.
• Doorpakken in de binnenstad, ook al omdat de economische crisis gaat zorgen voor een nieuwe dynamiek in het  
 stadscentrum.
• Sturen op samenwerking in de regio. Sommige uitdagingen waarvoor Oosterhout zich gesteld ziet, moeten  
 vooral in regionaal verband worden opgelost.
• Meer investeren in samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers, om zo de werking van de  
 arbeidsmarkt te kunnen verbeteren.
• Ook in tijden van economische teruggang, inwoners en ondernemers blijven aanspreken en ondersteunen op het  
 gebied van duurzaamheid.
• Het opstellen van een lokaal mobiliteitspact, om zo de milieuwinst van verander(en)d mobiliteitsgedrag te  
 kunnen vasthouden.
• Het versterken van de maatschappelijke dialoog, samen met de maatschappelijke partners.

Ga je op vakantie en is je paspoort of  identiteitskaart bijna verlopen? Dan kan je alleen op afspraak naar het stad-
huis komen om je documenten te verlengen. Je kan een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162 of  via onze 
website www.oosterhout.nl.  

Kom op tijd
Kom je naar een afspraak, dan mag dat met maximaal 1 begeleider. Houd je aan de RIVM richtlijnen en kom niet 
te vroeg, zodat je niet langer dan 5 minuten hoeft te wachten in de publiekshal. Als u (milde) verkoudheidsklachten 
hebt, zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of  een verhoging blijf  dan thuis en verzet de afspraak. Dit geldt 
ook voor kinderen of  de begeleider die meekomt naar een afspraak. Op die manier voorkomen we drukte en houden 
we het veilig.

Ga wijs op reis!
Voor wie deze zomer buiten Nederland op vakantie gaat, luidt het advies om wijs op reis te gaan. Bereid je goed 
voor en informeer jezelf. Ook tijdens je vakantie. Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het 
meest actuele reisadvies. Ook leef  je 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. En als lokale regels strenger 
zijn, dan gelden deze.

Houd afstand, ook bij school!
Ga je je kind(eren) naar school brengen of  uit school halen? Houd ook dan 1.5 meter afstand van anderen. Zorg dat 
je niet te vroeg komt, zodat je niet lang hoeft te wachten bij school. En blijf  niet hangen voor een praatje. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Oosterhout, meer voor elkaar!

Onze ZAPpers zetten zich in voor een schoon Oosterhout, ook in deze tijd 
kunnen we op ze rekenen. Help jij de ZAPpers ook een handje, door het 
buiten netjes achter te laten?  

NETJES
MEER VOOR ELKAAR

dat jij je vi�tek opgeruimd achterl�t

dat jij na het spo	en je d�nkfles 
in de pru�enbak g�it

dat jij na het chi�en met v�enden 
je afval opruimt

dat jij je afval niet in het bos achterl�t 
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Stichting Leergeld verwacht 
toename in aanvragen
Langzaam keren we terug naar een situatie die lijkt op de periode van voor de corona-crisis. De terrassen 
stromen weer vol, kinderen gaan naar school en je kunt weer een bezoek aan de kapper brengen. Tegelijkertijd 
zijn er veel gezinnen geraakt door de maatregelen die nodig zijn om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Zo 
komen er veel meer aanvragen binnen voor bijstand bij de gemeente Oosterhout. Deze aanvragen komen onder 
andere van ondernemers en ZZP-ers. 

Bij stichting Leergeld verwachten we dan ook een flinke toename van gezinnen die ondersteuning nodig hebben. 
Leergeld kan deze gezinnen helpen door onder andere de contributie te betalen van de sportclub, een laptop te 
verzorgen voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat of  de kosten van zwemles te vergoeden. 

Versterking op kantoor gezocht
We doen dit met een enthousiast team aan vrijwilligers op kantoor en ‘in het veld’. Heb jij affiniteit met 
kinderen die opgroeien in armoede en wil je hierin het verschil maken? We zijn op korte termijn op zoek naar 
een klantcontactmedewerker voor de gemeente Oosterhout. Als klantcontactmedewerker beoordeel je aanvragen, 
onderhoud je contacten met sportclubs, leveranciers en scholen en zorg je ervoor dat iedere aanvraag van ieder 
gezin op een correcte manier wordt afgehandeld. Ben je minimaal twee dagdelen per week beschikbaar en wil je 
graag je steentje bijdragen aan het welzijn van kinderen? Stuur dan een mailtje met je CV en motivatie naar Gerry 
van Dongen, algemeencoordinator@leergeldwbo.nl. Meer informatie over de functie kun je vinden op onze website 
www.leergeldwbo.nl. 

Mantelzorgbon te besteden 
bij Oosterhoutse ondernemers
Jaarlijks ontvangen Oosterhoutse mantelzorgers de mantelzorgwaardering. Dit jaar zou dit voor het eerst in 
de vorm van een activiteitenaanbod plaatsvinden. Het coronavirus stak hier een stokje voor. Daarom krijgen 
Oosterhoutse mantelzorgers dit jaar een cadeaubon ter waarde van €50,- die zij kunnen besteden bij 
Oosterhoutse ondernemers. Wethouder Clèmens Piena: ‘Daarmee is de bon niet alleen een hart onder de riem 
voor mantelzorgers, maar ook voor ondernemers’.
 
Mantelzorgers die tenminste drie maanden lang structureel minimaal acht uur per week zorgen voor een 
Oosterhoutse zorgvrager, kunnen de mantelzorgwaardering van 22 juni tot uiterlijk 31 juli aanvragen via de website 
www.mantelzorgbonoosterhout.nl. De cadeaubon wordt in augustus naar hen verstuurd. Mantelzorgers kunnen 
de bon vervolgens via de website activeren en tot uiterlijk 31 december 2020 besteden bij Oosterhoutse 
ondernemers. Oosterhoutse ondernemers die aan de waardering willen 
deelnemen kunnen zich vanaf  hal juli aanmelden via de website 
www.mantelzorgbonoosterhout.nl.
 
Wethouder Clèmens Piena: ‘Mantelzorgers staan altijd klaar voor 
hun familielid, buur of  vriend die ondersteuning nodig heeft. In 
deze tijd vraagt dat extra inspanning. We zijn blij dat we op deze 
manier zowel mantelzorgers als lokale ondernemers een hart onder 
de riem kunnen steken. Als college hebben we dit idee van de 
gemeenteraad graag omarmd.’

BEDANKT
ZAPpers!

#MEERVOORELKAAR

Samen houden we Oosterhout schoon.

In deze tijd is het leuk om iemand eens te verrassen 
met een kaartje. Bij allerlei supermarkten in 
Oosterhout vind je gratis ansichtkaarten om te 
versturen. Dus moet jij nog een boodschap doen? 

Neem dan meteen een kaartje mee en maak iemand 
blij met een persoonlijke noot!

LEUK om iemand te 
verrassen met een kaartje!

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 Karsten.

Karsten is 20 en studeert 

Bestuurskunde. Voor de sluiting 

van de scholen ging hij elke dag 

met het OV naar de Universiteit 

van Tilburg en nu? “Nu wissel ik 

mijn beeldscherm af tussen mobiel 

en laptop. De afgelopen weken heb 

ik (op 200 meter van mijn huis) 

stage gelopen op het gemeentehuis. 

Ik deed daar een onderzoek. Het 

ging anders, maar ik ben blij dat ik 

toch stage kon lopen, zodat ik geen 

vertraging op heb gelopen. Tijdens mijn onderzoek belde ik ook met een 

aantal ambtenaren en ik zag dus wel wat verschillende woonkamers, met 

boekenkasten, kinderen en katten op de achtergrond. Het thuiswerken 

was duidelijk zichtbaar! 

Bij mij thuis is het gezellig, maar ik ben blij als straks alles weer normaal 

is. Zelfs het OV mis ik, want het hoorde gewoon bij mijn dagelijkse leven: 

opstaan, ontbijt, bus, trein en wandelen. Met vrienden blijf ik in contact 

via beeldbellen en daarvoor is de app Houseparty ideaal. Op Koningsdag 

was ik graag naar 538 geweest, maar helaas kon dat niet doorgaan en het 

Parkfeest heb ik ook gemist. Vorig jaar was ik er vrijwilliger en dat zijn 

heerlijke weekenden. We hopen nog wel op vakantie te gaan, want daar 

kijken we heel erg naar uit. Gelukkig is de horeca nu open: kunnen we 

weer lekker naar het terras of een hapje eten.  

In mijn vrije tijd zet ik me in voor de JOVD, een politieke jongerenpartij. 

Dat betekent nu vooral veel beeldbellen en laatst hebben we een webex 

video event georganiseerd met een toffe spreker. Dat is heel leuk om 

te doen! En nog even over dat beeldbellen: die onderkin is ook wel een 

dingetje ja!.” Haha, inderdaad. Bedankt Karsten, voor je leuke verhaal! 

#blijfthuis

karsten

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

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

Door de coronacrisis komen veel mensen in zwaar weer. Dat overkomt 
je, daar kun je niets aan doen. Aarzel niet als je hierover wil sparren met 
iemand. Bel voor een afspraak met een budgetcoach van Surplus. Zij weten 
alles van geld en regelingen en denken graag met je mee. Zij zijn bereikbaar 
op telefoonnummer 0162 - 748 600.

Wacht niet met hulp vragen tot 
je geldzorgen te groot zijn


