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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
In Oostburg werkt de gemeente, samen met andere partijen, aan de versterking van het woon- en ondernemersklimaat in het project Aantrekkelijk Oostburg. Om u als inwoner en/of ondernemer te informeren over de
ontwikkelingen in uw woonplaats en de voortgang van het project, introduceren wij deze digitale nieuwsbrief.
Naast deze nieuwsbrief blijven we u ook op andere manieren informeren. Zo kunt u binnenkort een uitnodiging
verwachten voor een informatiebijeenkomst.
In de zomer van 2011 is door de gemeenteraad het Plan van Aanpak vastgesteld. In de afgelopen periode zijn
zowel voor als achter de schermen ideeën en activiteiten uitgewerkt om samen u te werken aan verbetering
van de leefbaarheid, het centrum, de woningen en woonomgeving in Oostburg. Deze eerste nieuwsbrief staat
voornamelijk in het teken van de activiteiten rondom het thema woningverbetering. De komende tijd komen ook
andere onderdelen van het project aan bod.
Graag werken wij met u samen verder aan een Aantrekkelijk Oostburg.
Vriendelijke groeten,
wethouder Peter Ploegaert
portefeuillehouder Aantrekkelijk Oostburg

Abonneren
U heeft uw e-mailadres aan de gemeente doorgegeven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Oostburg. Met deze nieuwsbrief geven
wij hier invulling aan.
De nieuwsbrief zal één
keer per vier tot zes
weken verschijnen. Als
u de nieuwsbrief niet
meer wilt ontvangen,
geef dit dan door via
een antwoord op dit
bericht. Heeft u de
nieuwsbrief niet automatisch ontvangen en wilt u
zich abonneren of wenst u de nieuwsbrief op een ander adres te ontvangen, stuur ons ook dan een e-mail.
Het adres is nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.
Een papieren versie van de nieuwsbrief kunt u ophalen in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22
in Oostburg.

Energiemarkt Oostburg succesvol

Op 24 november 2011 organiseerden de gemeente Sluis en 15 lokale bedrijven een energiemarkt. Uitvoering van energiebesparende maatregelen in de woning draagt bij aan modern wooncomfort en verlaagt de woonlasten. Een groener energielabel leidt tot behoud
van vastgoedwaarde, een van de doelstellingen van Aantrekkelijk Oostburg. Installatie- en
aannemersbedrijven toonden zonnepanelen, zonneboilers, HR+ ketels, houtpallet-kachels,
dubbele beglazing, spouw- en vloerisolatie. Meerdere epa-adviseurs boden een aantrekkelijk geprijsd maatwerkadvies aan, sommigen met een warmtefoto waarop het warmteverlies van een woning wordt vastgelegd. Ook radiatorfolie, waterbesparende gadgets en
energiezuinige verlichting waren te koop.
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Meer Met Minder premies
Op de Energiemarkt leverden ruim 100
bewoners hun labelcheque in bij de stand
van het Project Aantrekkelijk Oostburg
en kochten een maatwerkadvies. Het is
gelukt om voor hen de landelijke Meer
Met Minder premie te reserveren voor 31
december 2011. Ook zijn er inmiddels 90
reserveringen voor de Meer Met Minder
premie Oostburg. Een enkele bewoner
heeft een laag rentende lening via de
gemeente aangevraagd.
Bewoners kunnen nog steeds meedoen
en een Meer Met Minder premie Oostburg
van € 3500,- reserveren. Meer informatie
kunt u krijgen bij mevrouw Elly Verhaeghe, via tel. 06 - 1164 7156 of email
elly.verhaeghe@zeelandnet.nl. Voor nadere informatie over de laag rentende lening kunt u terecht bij de heer Marcel de Paauw, via tel. 0117 - 457 000.

Agenda
• 22 maart 2012
20.00 tot 22.00 uur: Bijeenkomst over de collectieve inkoop van zonneenergie voor alle inwoners van de gemeente Sluis in samenwerking
met de Zeeuwse Milieufederatie en Zeeuwwind in Den Hoekzak in
Oostburg.

Energiekampioenen in
Oostburg
Gina en Monique uit
de Nieuwstraat hebben deelgenomen aan
het RTL4 tv-programma ‘Klus je Rijk’, waarin
vijf gezinnen lieten
zien wat je kunt doen
om je huis energiezuiniger te maken. Gina
en Monique lieten zien
dat het goed wonen is
in Oostburg en dat zij
echte energiekampioenen zijn. Zij verbeteren
hun huis en maakten 5
energielabel-sprongen
van een label G naar
een label C.
Zij stimuleerden op de
Energiemarkt bewoners
om hen na te volgen en deelden een spaarlamp uit ter motivatie.
Daarnaast ontvingen zij in december geïnteresseerde bewoners
thuis op een open dag om uitgevoerde maatregelen te bekijken onder het genot van een hapje en drankje. Ook organiseerden zij met
basisschool Sint Bavo een energiefeest speciaal voor ruim 100 kinderen en ouders met een energiequiz, energieopwekking en activiteiten om op een speelse manier mensen te motiveren om hun voorbeeld te volgen. Bovendien hebben ze in de reeks van 8 afleveringen
Oostburg op de kaart gezet. Voor ons zijn zij dus echte kampioenen!

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, Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis. 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 één keer per vier tot zes weken 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 kunt u ophalen in het Klanten
Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg.
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