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Aangepaste dienstverlening
vanwege het coronavirus

Landelijke maatregelen
coronavirus op 21 april

De
dienstverlening
van
gemeente Oss is vanwege
het coronavirus aangepast.
Deze maatregelen gelden in
elk geval tot en met dinsdag
28 april. Wij vragen uw begrip
en medewerking hiervoor.

We gaan samen door met de
corona-aanpak in Nederland.
Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken,
afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons
adviseren - worden verlengd.
Wel komt er voorzichtig meer
ruimte voor kinderen en jongeren.

Is het gemeentehuis nog
open?
Het gemeentehuis is open. Kijk
hier voor de openingstijden op
www.oss.nl/contact
Afspraak inplannen en contact
opnemen
Onze dienstverlening gaat
zoveel mogelijk door, maar wel
in aangepaste vorm. Dit betekent dat u voorlopig zelf geen
afspraak kunt inplannen. We
behandelen alleen belangrijke,
dringende en niet uit te stellen zaken. Bel alleen als u een
vraag heeft die niet kan wachten of als u een dringende
afspraak wilt inplannen. Bijvoorbeeld:
• Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs verloopt
binnen 1 maand.
• U wilt een afspraak maken
voor een eerste inschrijving
in de Basisregistratie Personen
• U wilt aangifte doen van
geboorte of overlijden
Online aanvragen
De volgende producten en
diensten kunt u alleen online
aanvragen:
• Uittreksel
Basisregistratie
Personen aanvragen
• Afschrift burgerlijke stand
aanvragen
• Verhuizing doorgeven
• Aangifte vermissing reisdocument
• Parkeervergunning aanvragen

Rijbewijs of reisdocument
ophalen
Als u een rijbewijs of reisdocument heeft aangevraagd, kunt
u deze zelf na 1 week ophalen.
Daarvoor is geen afspraak
nodig. Zie verder onze openingstijden. Het document
moet binnen 3 maanden worden opgehaald. Anders vervalt
het document.
Gaan huwelijken in het
gemeentehuis wel door?
Alle geplande huwelijken
gaan in principe gewoon door.
Dat geldt in elk geval zeker
voor de gratis huwelijken en
de huwelijken met een korte
ceremonie. Hierbij zijn kleine
groepen mensen aanwezig en
daarom kunnen deze huwelijken gewoon doorgaan.
Voor de geplande huwelijken
met een uitgebreide ceremonie in de trouwzaal, houden
we rekening met de landelijke
richtlijnen en adviezen voor
grote groepen mensen. Dat
betekent dat het huwelijk in
de trouwzaal door kan gaan,
maar er mogen maximaal
30 personen in de trouwzaal
aanwezig zijn. Dit is inclusief
trouwambtenaar, bruidspaar
en getuigen.
Heeft u hier vragen over?
Neem dan contact op met de
burgerlijke stand via telefoonnummer 14-0412 of via e-mail
burgerlijkestand@oss.nl

Welke maatregelen gelden tot
en met 19 mei 2020?
Het kabinet heeft besloten om
de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020.
In de week voor 19 mei 2020
beoordeelt het kabinet wat er
voor de periode daarna nodig is.
Gezondheidsadviezen
zoals
hieronder gelden dus nog

steeds:
• Blijf zoveel mogelijk thuis en
ga alleen naar buiten als dat
nodig is.
• Houd dan 1,5 meter afstand
tot elkaar.
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot
38 graden Celsius? Blijf thuis.
Ziek uit.
• Was uw handen, schud geen
handen en hoest en nies in de
binnenkant van uw elleboog.
Kijk voor meer Osse informatie
op:
www.oss.nl/coronavirus

Vragen?
Staat uw product of dienst
hier niet bij? En moet u toch
bij Burgerzaken zijn? Neem
dan contact met ons op via 14
0412.

Brabantsport
begon
hun
Zorgtour in Oss. Tijdens deze
tour bezoeken Brabantse topsporters zorginstellingen en
ziekenhuizen. De Osse Olympisch para-atlete Sanne Voets
verzorgde bijvoorbeeld een
beweegles voor bewoners van
de woningen aan het Begijnenhof. De tour is een idee van
BrabantSport, Uniek Sporten
Brabant, ONS welzijn, GUUS

beweegt je en het Sport Expertise Centrum.
Er was ook een prachtig initiatief van de IBN uit Veghel,
Cuijk en Oss. Zij werken nog
wel in hun productiehal, maar
met minder personeel en op
1,5 meter afstand. In plaats
van automatten, maken zij nu
gezichtsmaskers en beschermschorten voor het zorgpersoneel. De IBN heeft daarnaast
ook aandacht voor de dak- en
thuislozen. Ze stellen pakketten
samen, zodat de dak- en thuislozen zich kunnen houden aan
de hygiënevoorschriften.
Afgelopen weekend organiseerde de Groene Engel twee
avonden livemuziek en sfeer,
op Facebook. Genaamd: Quarantaine Sessies! Bijna twintig artiesten zetten hun beste
online beentje voor en maakten er een geweldig weekend
van. Bezoekers konden een bijdrage doen om de artiesten te
steunen.

Voorkom besmetting
legionella
In Nederland zijn vergaande maatregelen genomen,
gericht op beheersing van
het coronavirus. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn
beperkt toegankelijk voor
bezoekers. En zwembaden
en sauna’s zijn verplicht
gesloten. Ook hebben sommige hotels en bungalowparken besloten te sluiten.
Hierdoor is de kans groter op
een legionellabesmetting in
hun drinkwaterinstallaties.

Er was nog een mooie online
actie. Jonge ondernemer Laurens van de Camp maakte
namelijk een mooie video!
Deze zorgt voor verbinding
en kracht. De video heet ‘Oss,
dat zijn we samen’. Inmiddels

is deze video al meer dan 600
keer bekeken op YouTube.
Wil je meer weten over deze
mooie verhalen? Volg ons
dan via www.facebook.com/
datisoss of www.datisoss.nl

Online bijeenkomsten voor
werkzoekenden in Oss
JobOn (voorheen De Broekriem) organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops
en online trainingen voor
mensen die op zoek zijn
naar een nieuwe baan. Deelnemers werken hierbij aan
het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk,
vergroten hun vaardigheden en versterken elkaar.
Om iedereen thuis te blijven
inspireren is JobOn sinds de
corona-crisis volledig online
gegaan met JobOn-Air.

Tijdens de online bijeenkomsten delen gastsprekers hun kennis. En deelnemers gaan onderling
met elkaar aan de slag. Zo
profiteren zij van elkaars
ervaringen, talenten en
netwerk. JobOn-Air biedt
elke dag een paar gratis
webinars of workshops aan.
Kijk voor meer informatie
op:
www.jobon.nl

Informatie en advies leest
u op:
www.ilent .nl/onderwerpen/coronavirus-en-waterbodem-en-legionella/legionella
Vragen
Heeft u vragen over uw
situatie? Neemt u dan contact op met het Meld- en
Informatiecentrum
van
de ILT, 088-4890000 of
www.ilent.nl/contact

Ook ramadan is dit jaar anders
Rond 23 april is voor veel moslims de vastenmaand ramadan begonnen. Deze duurt tot
ongeveer 23 mei. Tussen zonsopgang en zonsondergang
wordt niet gegeten, gedronken of gerookt. Ook andere
vormen van genot zijn verboden. Door de maatregelen
tegen het coronavirus is het
dit jaar een andere, bijzondere
ramadan.
Houd afstand
Samen zijn, is tijdens de islamitische vastenmaand heel
belangrijk. Maar samen eten
met grote gezelschappen,
samen bidden in de moskee
en een groot Suikerfeest kunnen niet dit jaar. Want alle bijeenkomsten zijn verboden tot
1 juni. Houd daarom afstand
en blijf zoveel mogelijk thuis.
Ontvangt u toch bezoek? Dan
mogen dit maximaal 3 bezoekers zijn. Houd ook dan 1,5
meter afstand van elkaar.

Samen staan we sterk!
Samen staan we sterk en dat
zien we aan alle positieve
en mooie initiatieven uit de
gemeente. Hieronder lees je
een klein gedeelte, waar we
trots op mogen zijn!
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Andere beleving
Alle moskeeën in Nederland zijn
gesloten. Sommige moskeeën
zenden hun gebeden en preken
live uit via internet. Zo kunnen
mensen vanuit huis toch meedoen. Dankbaar zijn en barm-

hartig zijn, is ook heel belangrijk
tijdens ramadan. Moslims zien
de situatie nu als een beproeving die ze moeten accepteren.
En proberen juist in deze tijden
andere mensen extra (financieel) te helpen. Zoals heel veel
Ossenaren! We wensen alle
moslims een fijne ramadan toe.
Alleen samen krijgen we corona
onder controle!
Kijk voor de meest actuele,
belangrijke informatie en
meest gestelde vragen op:
www.oss.nl/coronavirus

en voor de maatregelen op
www.rijksoverheid.nl

