
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. Ook draagt u, net als 
onze medewerkers, voortaan een mondkapje als u op bezoek bent in het 
stadhuis. 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 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 www.oosterhout.nl of  via telefoonnummer 
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 en alleen
Komt u naar een afspraak, dan mag dat met maximaal één begeleider. 
Houd u aan de RIVM richtlijnen en kom niet te vroeg, zodat u niet 
langer dan vijf  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 meekomen naar een afspraak. Op die manier 
voorkomen we drukte en houden we het veilig.

Bezoek aan stadhuis? 
Alleen op afspraak én met mondkapje Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 
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Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 
 

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.  
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2 
personen of 1 huishouden. 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden, 
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
  
Evenementen verboden, met 
uitzondering van onder andere 
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis. Reizen binnen 
het Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen, 
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar en topsporters uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.  

 
Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 
Ontvang max. 2 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, warenmarkten 
en andere winkels die levens middelen 
verkopen zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je  
een mondkapje buiten de les.

3 november 2020

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown. 
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Beste Oosterhouters, 
kleurige tijden

De herfst staat bekend om zijn mooie kleuren. Als je in ons mooie 
Oosterhout gaat wandelen in de bossen of parken ontkom je er 
niet aan. Overal om je heen stralen de herfstkleuren je tegemoet.  

En aangezien afgelopen week regelmatig de zon scheen, zijn 
Christel en ik op een rustig moment even lekker het bos in gegaan. 
Iedere keer verbaas ik me er weer over dat deze adembenemende 
natuurlijke schoonheid me zo veel goed doet. Ik kom er echt tot 
rust. En het geeft me de mogelijkheid om te beseffen dat er een 
breder perspectief is dan de situatie waarin we nu zitten. Ik kom 
als het ware los van de dagelijkse sores, die helaas erg wordt 
beheerst door het virus. 

Ook de Amerikaanse verkiezingen vroegen deze week om onze 
aandacht. Aan de andere kant van de oceaan waren mensen kleur 
aan het bekennen. Wat een feest voor de democratie had moeten 
zijn, was verworden tot een verbitterde strijd in een tot op het bot 
verdeeld land. Dit grote land dat ooit zo verbonden was in eenheid, 
ligt overhoop over van alles. Ook het coronavirus waart hier rond 
en maakt vele slachtoffers. Juist omdat de mensen zo verdeeld 
zijn. Alleen eenheid en solidariteit kan dit virus verslaan. 

En dat brengt me weer terug naar Oosterhout. Straks wordt het 
kouder en natter buiten en kruipen we (nog meer) naar binnen. 
De kans is groot dat u thuis zou willen samenkomen met de 
mensen waar u om geeft. Begrijp me niet verkeerd, ook ík zou 
dat het allerliefste willen. Maar onze solidariteit wordt nogmaals 
op de proef gesteld. En ik doe daarom weer een beroep op onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zoek de grenzen van de regels 
niet op, zo beschermen we juíst de mensen om wie we geven.

Als de dagen donker kleuren en het blad valt, stemt dat sommige 
mensen somber. Wanneer we dan ook nog allemaal veel binnen 
zijn, kan het voor deze mensen nóg zwaarder vallen. Ik probeer - 
binnen de ruimte van de regels - mijn tijd en aandacht aan deze 
mensen te geven. En ik vraag u of u mij hiermee wil helpen, 
door een oog te blijven houden op kwetsbare buren, vrienden 
of familie. Een telefoontje, een kaartje of een mooi gekleurde 
herfsttak kunnen zoveel verschil maken. 

Het zou zo maar kunnen gebeuren dat de discussies omtrent 
het virus ons uit elkaar drijven en dan weet ik wel in welke 
hoek de slachtoffers zullen vallen. Dit willen wij niet. Wij, beste 
Oosterhouters, zijn aan elkaar verbonden. Wij zijn meer voor 
elkaar. Ik geef u als voorbeeld de vorige week overleden Annie 
Kastelijns. Laat deze sociale, warme en ontfermende vrouw een 
inspiratie zijn voor ons allemaal. Wie weet zijn we dan in staat om 
rond de kerst met elkaar de wereld er weer een beetje anders uit 
te laten zien.

En ziet u het even niet meer zitten? Loop dan eens lekker één van 
de mooie parken, het bos of de polder in. Let op of het niet te 
druk is, vooral in het weekend. Zoek een rustig moment of rustige 
plek. Haal een paar keer goed diep adem en geniet van de natuur 
om u heen. Ik kan het u aanbevelen. Het brengt kleur aan uw dag.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Het is ons samen gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, 
maar het gaat nog te langzaam. De besmettingscijfers moeten sneller dalen, om overbelasting van het personeel 
in de ziekenhuizen te voorkomen én om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te kunnen garanderen. Én 
we willen de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Tijdens de persconferentie van 
vorige week werd daarom een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd.

Met hoeveel mensen mag ik ….
Voor de groepsgrootte heeft dit consequenties. Welke maatregelen werden er bekend gemaakt? We zetten ze 
hieronder nog even kort voor u op een rij:

• Thuis mag u maximaal 2 personen per dag ontvangen. 
 Uw eigen huishouden en kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee.
• Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens  
 bestaan. Dus: u en één persoon uit een ander huishouden (huishoudens mogen wel uit meer dan 2 personen  
 bestaan).
• Bij uitvaarten mogen maximaal 30 mensen zijn.
• Bij huwelijksvoltrekkingen mogen maximaal 20 mensen zijn. Let op: onze trouwzaal is niet groot genoeg om  
 20 personen op 1,5 meter afstand te laten zitten. Om die reden laat de gemeente bij een huwelijksvoltrekking  
 in de eigen gemeente trouwzaal 15 personen toe exclusief  het bruidspaar.

Sporten
Voor sporten gelden ook verder aangescherpte maatregelen. Maar welke regels gelden er nu voor het sporten? 
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

• Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt: sporten mag alleen op 1.5 meter afstand en met niet meer dan  
 2 personen. Dus: u sport alleen of  met één ander. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Topsporters zijn hierop een  
 uitzondering.
• Kinderen tot 18 jaar mogen wel in teamverband sporten. Onderling wedstrijd spelen met teams van de eigen club  
 is toegestaan.
• Groepslessen zijn verboden.
• Er mag nog steeds geen publiek aanwezig zijn bij sport.
• Sportkantines, douches en kleedkamers blijven gesloten.
• Zwembaden zijn gesloten.

Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met woensdag 18 november 2020.
Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Aangescherpte maatregelen 
om cijfers sneller te laten dalen

Winkelen en boodschappen
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Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2 
personen of 1 huishouden. 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden, 
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
  
Evenementen verboden, met 
uitzondering van onder andere 
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis. Reizen binnen 
het Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen, 
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar en topsporters uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.  

 
Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 
Ontvang max. 2 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, warenmarkten 
en andere winkels die levens middelen 
verkopen zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je  
een mondkapje buiten de les.

3 november 2020

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown. 
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.
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Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown



Vrijwilligersorganisatie 
Oosterhoutvoorelkaar (OVE) kwam 
voor een uitdaging te staan, toen 
corona in het voorjaar Oosterhout 
bereikte. In korte tijd veranderden 
de hulpvragen en al snel werden 
er allerlei initiatieven ontwikkeld, 
aangepast aan de veranderende 
vraag. Vrijwilligers startten onder 
andere een maaltijdservice en OVE 
ontwikkelde, samen met anderen, 
allerlei activiteiten om de vraag op te 
vangen. Het was een hele uitdaging 
om, met een beperkt budget, in 
korte tijd publiciteit te geven aan de 
verschillende acties. 
En toen kreeg OVE een aanbod 
van REACH; een Oosterhouts 
bureau dat zich, door middel van 
communicatie, richt op het maken 
van verbindingen tussen bedrijven, 
hun klanten en hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De band was 
snel gesmeed en REACH verzorgde 
belangeloos de communicatie 
rondom de coronahulp. 

Vanaf nu verhalen….
Ook nu Nederland de adem opnieuw 
inhoudt over het verloop van de 
besmettingscijfers, helpt REACH 
onder andere om de vormgeving van 

deze column te verzorgen. 
Menno Verheij van REACH daarover: 
”Wij hadden dit voorjaar wat meer 
ruimte in de agenda en wilden 

beslist niet stilzitten. We besloten 
de vrijgekomen tijd, in te zetten 
voor OVE, omdat zij vrijwilligers en 
hulpvragers aan elkaar weten te 
koppelen. De samenwerking met 
OVE is heel prettig. Ik zou het andere 
ondernemers willen aanraden. 
In Oosterhout worden zoveel 
initiatieven ontwikkeld op het gebied 
van vrijwilligerswerk. Er is altijd een 
manier waarop jouw bedrijf die 
initiatieven kan ondersteunen.”

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

het verhaal van REACH

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Gebruikt u uw mondkapje op de 
juiste manier?
Al enkele weken draagt iedereen van 13 jaar en ouder in 
Nederland een mondkapje in alle openbare gebouwen. Een 
mondkapje moet uw neus, mond en kin bedekken. Draag, was 
en bewaar het mondkapje op de juiste manier. Pas dan kan 
het (samen met alle andere maatregelen) helpen tegen het 
verspreiden van het coronavirus. 

Mondkapje op- en afzetten
• Was voor het opzetten uw handen met water en zeep en  
 droog uw handen goed af. 
• Gebruik de touwtjes of  elastiekjes om het mondkapje op te  
 zetten. Raak de binnenkant niet aan. 
• Zorg dat het mondkapje goed aansluit op uw gezicht, zodat  
 uw neus, mond en kin bedekt zijn. 
• Heeft u het mondkapje op? Raak deze dan niet meer aan. 
• Mondkapje afzetten? Raak alleen de elastiekjes of  touwtjes  
 van uw mondkapje aan. Raak de binnenkant en uw gezicht  
 (ogen, neus en mond) niet aan. Was uw handen met water en  
 zeep, nadat u uw mondkapje heeft afgezet. 
• Stop het mondkapje na gebruik niet los in uw zak of  tas,  
 want dan kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden.
• Gebruikt u een wegwerpmondkapje? Gooi deze na gebruik  
 direct weg in de prullenbak bij het restafval. 
• Gebruikt u een stoffen mondkapje? Die kunt u wassen op  
 60 graden in de wasmachine. 

Waar draag ik een mondkapje?
U draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes (bijvoorbeeld in winkels) en in het openbaar vervoer. Scholieren 
en studenten dragen buiten de lessen een mondkapje op middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en 
universiteiten. Het mondkapje mag alleen af  tijdens de les.

Mondkapje geen vervanging voor afstand houden
Een mondkapje is nooit ter vervanging van andere maatregelen. Belangrijk is dat u afstand houdt en drukke plekken 
vermijdt. Mondkapjes kunnen een functie hebben op drukke plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet altijd lukt. Als 
iedereen een mondkapje draagt, kunnen mondkapjes een bijdrage leveren aan het beperken van de verspreiding. 
Mondkapjes beschermen vooral de ander. En zo beschermen we elkaar.

Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar het 
risico op overdracht van het virus het grootst is. Premier Rutte riep tijdens de persconferentie daarom iedereen 
op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet-noodzakelijke reizen te vermijden. 

• Vraag uzelf  af: moet ik écht de deur uit?
• Ga niet shoppen en doe de boodschappen alleen.
• Werk thuis, tenzij dat écht niet kan.
• Vermijd niet-noodzakelijke reizen (vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen).
• Reis niet naar het buitenland, tenzij het écht noodzakelijk is. 
• Gaat u toch op vakantie?  
 - Controleer altijd eerst het reisadvies op www.nederlandwereldwijd.nl.
 - Blijf  zoveel mogelijk op uw vakantieadres, maak geen uitstapjes en vermijd drukte.
 - Komt u terug uit een oranje gebied? Ga dan 10 dagen in thuisquarantaine.
• Blijf  ook tijdens de feestdagen zoveel mogelijk thuis.

Blijf zoveel mogelijk thuis

rijksoverheid.nl/coronavirus
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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.

Zorg goed voor jezelf
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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.


