
Aan alle inwoners van Oostburg, 

Het nieuwe jaar is weer begonnen! Heeft u nog goede voornemens? Dit 
zou er één kunnen zijn: uw huis energiezuiniger maken. De gemeente 
stimuleert u graag met aantrekkelijke regelingen en presenteert deze met 
verschillende lokale bedrijven aan u tijdens de
                                                               

Energiebeurs  
op donderdag 31 januari a.s. 

van 19.00 tot 21.30 uur 
in Den Hoekzak, Langestraat 1 in Oostburg

Premie ‘Meer Met Minder Oostburg’ 
Voor u als inwoner van Oostburg is deze beurs een bezoekje meer dan 
waard. Vanuit het project Aantrekkelijk Oostburg wordt namelijk de premie 
‘Meer Met Minder Oostburg’ voortgezet. Hiermee kunnen 100 woning- 
eigenaren uit Oostburg, die nog niet eerder van deze regeling gebruik 
maakten, € 2000,- subsidie ontvangen voor het energiezuiniger maken 
van hun huis. Op de beurs hoort u meer over de voorwaarden.

Op de energiebeurs vindt u:
• Alles over energiebesparing voor uw  

woning en hoe u dit kunt realiseren.
• Lokale aannemers, installateurs, 

inwoners die eerder gebruik maakten 
van de regelingen en maatwerkadvi-
seurs die u kunnen informeren over 
energiebesparing in uw woning.

• Allerlei producten waarmee u energie 
kunt besparen.

• Toelichting op het project Klus-
huizen bij de stand van Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen.

• Toelichting op de premie Meer Met 
Minder Oostburg bij de stand van de 
gemeente Sluis.

Aantrekkelijk Oostburg 
Vanuit het project Aantrekkelijk Oostburg werken het Rijk, de provincie Zeeland, Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen, Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen, Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis samen aan initiatieven om Oostburg nog aantrekke-
lijker te maken. Het beschikbaar stellen van de premie ‘Meer Met Minder Oostburg’ en het project Klushuizen zijn twee van deze initi-
atieven, die voortvloeien uit het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Aantrekkelijk Oostburg. Meer over de plannen van 
Aantrekkelijk Oostburg leest u in de digitale nieuwsbrief. Nog geen abonnee? Meld u aan via nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl!

Energiezuinig wonen in Oostburg? 
Kom naar de Energiebeurs op 31 januari en naar de Open Klushuizenroute op 1 februari!

Benieuwd? Kom dan naar de Energiebeurs op 31 januari en naar de Open Klushuizenroute op 1 februari van 15.30 tot 17.00 uur. 
Vanaf 16 januari staat meer informatie op www.gemeentesluis.nl/klushuizen en www.woongoedzvl.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Marco de Clippelaar via tel. 0115 - 636045 (techniek) of Jan de Feijter 
via tel. 0115 - 636041 (verkoop).

De gemeente Sluis hoopt u te mogen begroeten op 31 januari en/of 1 februari!

Maatwerkadvies
Daarnaast kunnen woningeigenaren uit alle woonkernen van de gemeente Sluis per woning een cheque ter waarde van € 75,- 
inleveren op de Energiebeurs. Hiermee maakt u kans op een bijdrage van € 75,- voor een maatwerkadvies voor uw woning. Dit advies 
geeft inzicht in de energiezuinige maatregelen die u kunt nemen. De cheque vindt u op de gemeentepagina’s van het Zeeuwsch Vlaams 
Advertentieblad van woensdag 16 januari. Op de cheque staat hoe u deze kunt verzilveren op de Energiebeurs. 

Klushuizen
Maar... u kunt het natuurlijk ook heel rigoureus aanpakken. Zeker als u wilt verhuizen en u graag 
de handen uit de mouwen steekt. Dan is het project Klushuizen iets voor u. Dit project gaat van 
start tijdens de Energiebeurs. De gemeente en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bieden tegen een 
aantrekkelijke prijs drie huizen in Oostburg aan die grondig opgeknapt moeten worden. Koopt u 
één van de woningen, dan renoveert u deze vervolgens onder begeleiding tot een energiezuinig 
huis, ingedeeld naar uw eigen wensen en ideeën. 

Uitnodiging
Duurzame Toekomst Beurs
Woensdag 13 april 2016 van 14.00 tot 21.00 uur
Belderok, Neringweg 2, Oostburg

Voor de vijfde keer organiseren lokale ondernemers,  
samen met de gemeente Sluis, een energiebeurs.  
U bent van harte welkom bij dit lustrum! Omdat duur-
zaam leven niet alleen met energie te maken heeft, maar 
ook met gezond leven en eten, vindt u op de beurs dit 
keer ook veel andere producten. Daarom is de naam van 
de beurs veranderd in 'Duurzame Toekomst Beurs'.

Op de beurs vindt u onder andere: 
1. Informatie over subsidies voor 
 energiebesparing en het verwijderen van asbest; 
2. Tips voor alle kleine beetjes die helpen 
 (zoals afval scheiden thuis);
3. Informatie over de Oostburgse actie 
 'Uw woning verdient het': het project 
 Aantrekkelijk Oostburg stelt aan inwoners van   
 Oostburg, die samen met buren de buitenkant   
 van hun woning opknappen, een vergoeding   
 van 75 euro beschikbaar;
4. Tips en adviezen over een gezonde leefstijl. 

Meer informatie
Kijk op de volgende websites voor meer informatie 
over energiebesparing en duurzaam eten: 
• www.energiesubsidiewijzer.nl
• www.asbest-subsidies.nl/subsidieregeling/
 regeling-2016
• www.milieucentraal.nl/afval/afval-scheiden-
 en-recyclen
• www.wnf.nl/wat-wnf-doet/themas/voetafdruk
• www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/
 duurzamereten.aspx

Kom dus langs en laat u inspireren door 
gezonde en duurzame producten, interes-
sante gesprekken, gunstige regelingen en 
interactieve presentaties. Want een duur-
zame, milieuvriendelijke en gezondere  
samenleving begint bij uzelf! 
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