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Fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2015

Kunstwerk voor de muur van het Ledeltheater 

Ideeën gevraagd voor Quarles van Uffordweg

In deze nieuwsbrief o.a.

Wethouder Peter Ploegaert wenst u namens het gemeentebestuur 
en het projectteam van Aantrekkelijk Oostburg fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2015. U bent van harte welkom bij de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis op maandag 5 januari 
van 19.30 tot 21.00 uur in het Belfort, Groote Markt 1 in Sluis.

u   Kunstwerk voor de muur van het Ledeltheater 

u   Bouw Multifunctioneel Centrum

u   Ideeën gevraagd voor Quarles van Uffordweg

u   Bewoners aan de slag

u   Centrumplan goed ontvangen

Op 5 december verrasten Sinterklaas en zijn Pieten de bewoners van De Burght met 
een bijzonder cadeau! De heren Becu en Van Wesemael, Burght-bewoners, pakten het 
geschenk uit. Daarmee onthulden zij het ontwerp van de schildering voor de zijmuur 
van het Ledeltheater. Op deze muur kijken beide heren vanuit hun appartement uit. 
Marc Debie uit Sittard tekende voor het ontwerp en gaat volgend voorjaar aan de slag. 
Het ontwerp wordt uiteraard gekenmerkt door eenhoorns. Maar ook maskers maken deel 
uit van de muurschildering. Opvallend in het ontwerp is het masker met de grote ogen, 
vastgehouden door een meisje, dat symboliseert dat er veel te zien is in het theater. "Het 
ontwerp is bijzonder fraai en toont een aantal passende symbolen. Passend bij Oostburg, 
bij het Ledeltheater en daarom aanbevolen," 
aldus wethouder Peter Ploegaert tijdens de 
bijeenkomst. Met dank aan een bijdrage van 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Warmande 
en de gemeente Sluis verbetert het ontwerp 
straks het uitzicht van de bewoners van De 
Burght en voorbijgangers. En daarmee wordt 
Oostburg weer een stukje aantrekkelijker!

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is op 
zoek naar ideeën voor een nieuwe groene 
invulling op het braakliggende terrein aan 
de Quarles van Uffordweg. De sloop van 
vier woningen draagt bij aan een groener 
Oostburg en opent de verbinding 
tussen het woongebied en het groene 
buitengebied. Maar het kan nog veel 
aantrekkelijker worden! Vooralsnog heeft 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen geen 
bestemming voor dit terrein. Er wordt 
niet opnieuw gebouwd. Bewoners uit 
de wijk zijn van harte welkom om ideeën 

voor een mooie groene invulling van dit terrein te mailen naar info@woongoedzvl.nl. De 
ingezonden ideeën bespreken wij samen met u, waarna een definitief besluit volgt over de 
invulling van dit terrein. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte!

mailto:%20info%40woongoedzvl.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief


2

Op 10 december vonden alle eenhoorns hun plek op de rotondes. Hiermee rondden 
kunstenaar Jozef van Mierlo en de werkgroep Groen van de stadsraad Oostburg hun werk 
af. Aantrekkelijk Oostburg ontving vele complimenten over de kracht die uitgaat van de 
eenhoorns, een subtiel en sterk beeld dat komend jaar nog beter tot zijn recht komt nadat de 
siergrassen tot wasdom zijn gekomen. Met het herstel van het kunstwerk van Johnny Beerens 
op de watertoren, is de verbetering van de entree naar Oostburg nu compleet.

Tijdens de bouw van het Multifuctioneel Centrum (MFC) brengen 
we in iedere nieuwsbrief één van de toekomstige gebruikers in 
beeld. Dit keer is dat De Berenburcht, die afgelopen zomer tijdelijk 
verhuisde naar De Hoekzak. Wij zijn benieuwd hoe het hen tot nu 
toe is vergaan! 

Jos Dieleman, 17 jaar directeur van De Berenburcht, laat trots de 
tijdelijke huisvesting zien in De Hoekzak. De school heeft meer 
ruimte gekregen dan voorheen. “Voor De Berenburcht betekent de 
nieuwbouw dat we twee keer verhuizen. Tijdens de zomervakantie 
is de oude school gesloopt en zijn de bomen op het schoolplein 
gerooid. Op de eerste woensdag na de vakantie zijn we verhuisd naar 
De Hoekzak en zoals je ziet is het hier goed lesgeven.” De gemeente 
realiseerde hier voor de verhuizing een toiletgroep en speelruimte 
voor de kleuters en twee lokalen voor de oudere kinderen.  
Op 15 oktober bezochten familie, vrienden en bewoners de Open 
Dag en heeft iedereen ervaren dat het schoolteam de kinderen 
adequaat opvangt en lesgeeft in De Hoekzak. Toch kijkt het team uit naar de volgende verhuizing. “De nieuwe huisvesting wordt aantrekkelijk voor iedereen. De 
lijnen worden korter en het wordt een prettige leer- en leefomgeving.”  De school krijgt weliswaar minder vierkante meters, maar op alle andere vlakken levert het 
voor iedereen meer op. In het nieuwe gebouw komen De Berenburcht, Sint Bavo, kinderopvang en GGD onder één dak. Iedereen behoudt weliswaar de eigen 
identiteit, maar de samenwerking wordt verstevigd. Zo biedt de gemeenschappelijke ruimte voldoende mogelijkheden om samen activiteiten te organiseren. 

De bouw van het nieuwe centrum is in volle gang, waarvoor wethouder Albert de Bruijn en Sinterklaas op 15 november het startsein gaven door het onthullen van 
het bouwbord. Naar verwachting kunnen De Berenburcht en de overige partijen na de zomer van 2015 hun intrek nemen.

Op dinsdag 9 en woensdag 10 december bezochten ruim 
100 bewoners en ondernemers de bijeenkomsten over het 
Herinrichtingsplan Centrum Oostburg. Het plan laat zien 
hoe de buitenruimte in het centrum van Oostburg eruit 
kan komen te zien. De reacties waren overwegend positief!  
U kunt nog tot en met 31 december uw inspraakreactie geven 
in het KCC van de gemeente Sluis, waar het plan ter inzage 
ligt. Alle inspraakreacties worden beoordeeld en zo mogelijk 
verwerkt in het plan, dat vervolgens in het voorjaar aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij een positief besluit kan 
naar verwachting de uitvoering na de zomer beginnen.  

Eenhoorns op alle rotondes

Bouw Multifunctioneel Centrum 

Centrumplan goed ontvangen

Vrijwilligers gezocht 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving! Juist nu waarin alles meer en meer draait om eigen kracht en om het woord participatiemaatschappij. 

Ook in Oostburg is er behoefte aan vrijwilligers. Zo is de stadsraad Oostburg op zoek naar vrijwilligers voor de organisatie van verschillende activiteiten 

en evenementen. Alle hulp is welkom! Kijk voor meer informatie over deze en andere vacatures op www.vrijwilligaandeslag.nl of neem contact 

op met sociaal makelaar Jessica Henry, telefoon (0117) 457050.

http://www.vrijwilligaandeslag.nl
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Wij zijn benieuwd wat u vindt van de digitale nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten via  
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Het doel van het project Aantrekkelijk Oostburg is om bij te dragen aan evenwicht op de woningmarkt en versterking van de 
centrumfunctie van Oostburg. Het project wordt gerealiseerd met een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de 
Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen en Rabobank West-Zeeuws-Vlaan-
deren. In de periode 2010-2020 zet het project in op kwaliteitsverbetering van de woningen, woonomgeving en concentratie 
van winkels en andere dagelijkse voorzieningen in het centrum. Dit in samenwerking met bewoners en ondernemers.

De nieuwsbrief Aantrekkelijk Oostburg wordt verspreid per e-mail. Voor het aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u 
een e-mail sturen naar nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Ook vragen over het project kunt u sturen naar dit adres.  
Een papieren versie van de nieuwsbrief ligt in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg. De redactie behoudt 
zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Uitgave:  Gemeente Sluis
Redactie:  Gemeente Sluis
Concept en realisatie: We-r Creative
  Gemeente Sluis
Foto’s:  Gilbert Bieshaar, 
  Gemeente Sluis, 
  Peter Nicolai 

De naam van de winnaar van Ontdek je plekje wordt niet meer gepubliceerd in de nieuwsbrief, maar krijgt voortaan persoonlijk bericht.

Agenda:
 
• Maandag 5 januari: 
nieuwjaarsreceptie gemeente Sluis, 19.30 - 21.00, Belfort, 
Groote Markt 1 in Sluis

Oostburgenaar en fotograaf Gilbert 
Bieshaar trakteert u in iedere nieuws-
brief op een rondgang langs typisch 
Oostburgse plekjes. Weet u waar deze 
detailfoto is gemaakt? Laat u dan van 
uw beste Oostburgse kant zien en mail 
de oplossing zo snel mogelijk naar  

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Degene met de juiste in-
zending ontvangt een theaterbon van het Ledeltheater ter waar-
de van € 10,-. Zijn er meerdere goede inzendingen, dan wint de-
gene die het eerste heeft gemaild. In de volgende nieuwsbrief 
laten we de complete foto zien en tonen we weer een nieuwe  
detailfoto van een volgend typisch Oostburgs plekje. 

Ontdek je plekje in Oostburg: 
doe mee en win een theaterbon

Bewoners aan de slagWist u dat... 

Oplossing 
Nieuwsbrief nr. 21 Nieuw fragment

De heer Dees, Castor 14, deed samen met een aantal bewoners uit de buurt 
mee aan de Meer Met Minder Regeling. “Het contact leggen met de gemeente 
verliep prima. Onze  ramen waren al voorzien van HR++ glas en rolluiken. Na een 
onderzoek bleek dat dak- en spouwmuurisolatie ons huis konden verbeteren. 
Wij hebben nu een label B en 0,75 Energie Index verbetering gehaald. De 
samenwerking met nog twee andere deelnemers aan deze regeling was prettig 
en leverde ons inkoopvoordeel op. De werkzaamheden zijn prima uitgevoerd. 
De begeleiding was goed en de subsidieverstrekking verliep vlot. Op de foto is 
duidelijk te zien dat de dakisolatie ervoor zorgt dat de sneeuw langer bleef liggen 
tijdens de afgelopen winter.” 

De gemeente Sluis ondersteunt bewoners graag bij de kwaliteitsslag van woningen 
omdat dit leidt tot een lagere energierekening en dit de vastgoedwaarde en de 
leefbaarheid ten goede komt. Meer informatie: Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, 
e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

... het Eenhoornfestival volgend jaar plaatsvindt op vrijdag 25,  
zaterdag 26 en zondag 27 september? Noteer deze data alvast in uw 
agenda! In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 
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