
Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

De verspreiding van het coronavirus in Nederland neemt toe. Het aantal besmettingen stijgt. Ook blijkt dat 
dragers van het virus meer andere mensen besmetten. Het is dus extra belangrijk om ons aan de maatregelen te 
houden, zodat we het virus met zijn allen overwinnen. Niet alleen voor uzelf, uw familieleden of andere dierbare 
mensen. Maar ook vooral voor de mensen die u niet kent, maar die wel tot de risicogroep behoren.

Volg de basisregels
Dat lukt alleen als we ook écht met zijn allen de basisregels blijven volgen. Dus:

• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1.5 meter afstand
• Vermijd drukke plekken
• Mijd de spits
• Was vaak uw handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg (was daarna uw handen)
• Schud geen handen

Voor alle thuisblijvers die erop uit willen heeft de organisatie 
van de Oosterhoutse Fietsdagen drie puzzeltochten gemaakt. 
Elke route is zo’n 20 km lang en leuk voor jong en oud. Ze 
zijn gratis af  te halen bij het startpunt van de routes: VVV 
Oosterhout aan de Torenstraat. Levert u de route hier weer 
in, dan maakt u kans op een leuk prijzenpakket. De derde 
tocht ligt vanaf  deze week voor u klaar. Veel plezier!

Oosterhout. De smaak te pakken! 
Meer vakantietips in eigen stad? 
Kijk dan op www.proefoosterhout.nl 

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

Reizen binnen Europa
Sinds 15 juni 2020 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. Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies. Ook 
tijdens uw vakantie.

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. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis twee 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. 

Samen krijgen we #meervoorelkaar!

Vakantietip van 
Proef Oosterhout 

Ga wijs en voorbereid op vakantie! 

Beste 
Oosterhouters, 
ik hoop dat het goed met u gaat.

Afgelopen zaterdag zijn Christel en ik teruggekomen van onze 
vakantie. We hebben genoten van de rust, het weer, het heerlijke eten 
en van elkaar. Onze vakantie gaf me ook de kans om stil te staan bij 
de bedoening van afgelopen maanden. De situatie die in Oosterhout 
redelijk onder controle is, maar die we met zijn allen moeten zien te 
behouden.

Eenmaal terug in Oosterhout, zijn we eerst bij onze moeders 
langsgereden om te kijken hoe het hen de afgelopen weken is 
vergaan. Beiden maakten het gelukkig goed en hadden een modus 
gevonden om met de verzengende hitte om te gaan. Genoeg drinken, 
voldoende koelen en beschermd naar buiten. Het zal niet de eerste 
keer zijn dat mijn moeder zegt dat ik me goed en vaak moet insmeren 
met zonnebrandcrème. En ook hierin, heeft mijn moeder zoals altijd 
gelijk. Daarnaast zegt ze me dat ik gewoon moet doen wat ik altijd 
doe, maar dan op een lager tempo. Zo werkt mijn vijfenzeventigjarige 
moeder nog altijd met veel plezier in het bedrijf van mijn broer, maar 
dan op een tandje lager. Haar doorzettingsvermogen is aanstekelijk 
en ongekend. Voor mij is zij een bron van inspiratie. 

Naast de hitte, blijft het coronavirus ons ongewild bezighouden. Voor 
sommigen van ons wordt het steeds moeilijker om de anderhalve 
meter maatregel vol te houden. En dan begrijp ik ook, want we missen 
die arm van een vriend om onze schouder en een knuffel van een 
familielid. Maar helaas is zoals u misschien klaar bent met corona, 
corona nog niet klaar met ons. De dreiging van een tweede golf loert 
om de hoek, voor jong en oud. Ik wil me ook specifiek tot de jongere 
Oosterhouters richten: deze dreiging geldt ook voor jullie. Op het 
terras, tijdens een feestje en bij het samen chillen. Blijf afstand van 
elkaar houden. Blijf na je vakantie een paar weken op veilige afstand 
van de kwetsbaren in onze samenleving. Bedenk wat er wél mogelijk 
is en hoe we het nog steeds samen goed kunnen hebben. Ik weet dat 
jullie creatief genoeg zijn. We hebben de verschrikkelijke beelden 
uit Beiroet vast allemaal gezien. Alsof de coronacrisis voor hen nog 
niet genoeg was. Families zijn uit elkaar gerukt door de vele doden, 
gewonden en vermisten. En mijn gedachten zijn ook bij deze mensen. 

Ik hoop dat de snel opgang komende hulp dit hartverscheurende 
tafereel in Beiroet een beetje kan verlichten. Ik zie dat mensen 
naast de eerste rouwverwerking direct heel loyaal met elkaar de 
wederopbouw proberen ter hand te nemen. Ik vind het knap hoe 
weerbaar en sterk mensen zijn. En hoe iedere keer weer mensen met 
én voor elkaar, soms letterlijk de klap proberen boven te komen. Ik 
vraag aan u dan ook om aan de ander te denken en elkaar in de gaten 
te houden, vooral met die warme weer. Ik begrijp dat de situatie 
waarin we zitten ongekend lastig is, maar we moeten het met elkaar 
blijven doen. 

Ook voor ons moet blijven gelden Oosterhout meer voor elkaar.

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout



Bent u terug van vakantie en heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u 
testen. Ook als u niet op vakantie bent geweest, maar wel ziek bent: blijf  
thuis en laat u testen. Pas wanneer u de uitslag van de test heeft gehad 
en u geen corona heeft, dan kunt u weer uit uw huis komen. Heeft u wel 
corona? Dan volgt u de aanwijzingen op van de GGD. Zo houden we samen 
het coronavirus onder controle.

Bent u in Antwerpen geweest? Dan wordt u dringend verzocht om 14 dagen 
in quarantaine te blijven. 

Vanwege het stijgend aantal besmettingen in Antwerpen is het reisadvies 
voor de Belgische provincie aangepast naar oranje. Dit betekent dat alle 
niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Dus geen boodschappen 
doen, winkelen, de horeca bezoeken, dagjes uit en weekendjes weg 
in de provincie Antwerpen. Voor bepaalde groepen reizigers geldt een 
uitzondering. Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers 
en transportmedewerkers geldt dat als zij reizen voor hun werk en geen 
klachten hebben, zij niet in thuisquarantaine hoeven. 

Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen. Maak een afspraak via 0800 
1202. Kijk voor meer informatie over reizen op www.nederlandwereldwijd.nl.

Code oranje voor provincie Antwerpen

Klachten? Laat u testen!
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Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken werken we in het stadhuis nog steeds volledig op 
afspraak. Dit doen we om het aantal mensen in de publiekshal te beperken. Probeer voordat u een afspraak wil 
maken om uw zaken digitaal te regelen via www.oosterhout.nl. Maak alleen afspraken voor spoedzaken die niet 
digitaal geregeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld de aangifte van geboorte of overlijden.

Afspraak maken
Op afspraak kunt u terecht van maandag t/m woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 
20.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. U maakt een afspraak via de www.oosterhout.nl of  bel naar 14 
0162. Aangevraagde rijbewijzen, ID-bewijzen en paspoorten kunnen ook alleen met afspraak worden afgehaald bij 
de receptie. Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren. 

Kom op tijd
Komt u naar een afspraak, dan mag dat met maximaal 1 begeleider. Houd u aan de RIVM richtlijnen en kom niet 
te vroeg, zodat u 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.

Bezoek aan stadhuis? Alleen op afspraak!

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

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  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.


