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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,

Energiebeurs wegens succes herhaald

Het einde van het jaar is alweer in zicht. In maart brachten we de allereerste nieuwsbrief uit. Inmiddels zijn we toe aan 
nummer acht. Dat bewijst dat het project volop in ontwikkeling is en dat er veel te melden is. 

Terugkijkend op 2012 komen er gelijk twee woorden in mij op: vertrouwen en vooruitgang. Woorden die onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden en het project Aantrekkelijk Oostburg het afgelopen jaar kenmerkten. Verschillende 
mijlpalen illustreren dat. Maar er zijn er twee in het bijzonder: het vaststellen van het Masterplan door de raad in 
september en het Aardappelfestival begin oktober. De eerste mijlpaal laat zien dat de gemeenteraad vertrouwen 
heeft in het project en dat we vooruit kunnen. De tweede mijlpaal staat symbool voor de betrokkenheid, het 
enthousiasme en belangeloze inzet van ondernemers en bewoners voor een aantrekkelijker Oostburg. Ook dat staat 
voor vertrouwen, dit keer vanuit de Oostburgenaren zelf. Voor mij is dat het belangrijkste resultaat dat behaald is het 
afgelopen jaar. Want zonder vertrouwen geen vooruitgang!  

Dit vertrouwen biedt een belangrijke basis waarop we letterlijk en figuurlijk kunnen voortbouwen. Met veel plezier 
kijk ik dan ook vooruit naar het komende jaar. Een jaar waarin Aantrekkelijk Oostburg nog zichtbaarder wordt. Een jaar 
waarin we willen laten zien dat het project uw vertrouwen meer dan waard is!  

Namens het projectteam van Aantrekkelijk Oostburg bedank ik graag iedereen voor zijn of haar betrokkenheid en 
inzet en wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013. Op naar een Aantrekkelijk Oostburg!

Vriendelijke groeten,
 
Wethouder Peter Ploegaert

Op verzoek van ondernemers en bewoners vindt op donderdag 31 januari 
a.s. opnieuw een energiebeurs plaats in Den Hoekzak in Oostburg. Het motto 
is ‘Meer comfort, minder kosten en behoud van de vastgoedwaarde door 
energiebesparing’. Wethouder Peter Ploegaert opent de beurs om 19.00 uur. 
De beurs duurt tot 21.30 uur. Vijftien lokale installatie- en aannemersbedrijven 
tonen tijdens de beurs zonnepanelen, zonneboilers, HR+ ketels, 
houtpalletkachels, dubbele beglazing en spouw- en vloerisolatie. Meerdere 
maatwerkadviseurs bieden een aantrekkelijk geprijsd maatwerkadvies 
aan, sommigen met een warmtefoto waarop het warmteverlies van uw 
woning wordt vastgelegd. Ook radiatorfolie, waterbesparende gadgets en 
energiezuinige verlichting zijn te koop. U vindt daarnaast informatie over 
de Oostburgse Meer Met Minder (MMM) premie. Een aantal bewoners ging 
hiermee het afgelopen jaar aan de slag en deelt hun ervaringen. Tot slot 
presenteren Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis een 
primeur op de energiebeurs: de ‘Klushuizen’. Over dit project volgt binnenkort 
meer informatie. Houd u daarvoor het ZVA, de website van de gemeente Sluis 
en uw mailbox in de gaten. Noteer de energiebeurs alvast in uw agenda en laat 
u 31 januari wegwijs maken in de wereld van energiebesparing! 
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Krachten bundelen voor energiezuinige 
watertoren

Positieve reacties 
plannen De Burght

Bewoners aan de slag

De watertoren in Oostburg is door het RTL 4 programma ‘Klus je Rijk’ gekozen als speciaal 
project voor de tv-uitzendingen in 2013. Vorig jaar streden Gina en Monique uit Oostburg 
al in het programma om de titel Energiekampioen van Nederland. In het programma van 
2013 gaat de aandacht uit naar de watertoren. Het verwarmen van de watertoren kost nu 
€ 900,- per maand en ondanks het stoken lukt het niet om de toren lekker warm te krijgen. 
Op woensdag 5 december toog de filmploeg van RTL 4 naar Oostburg om eigenares 
Neeltje de Best te verrassen met een energiepakket, aangeboden door het bedrijfsleven. 
Dit pakket bestaat onder andere uit zonnecollectoren en isolatiemateriaal. Om 13.00 
uur stonden zo’n twintig Oostburgenaren, die zelf hun woning energiezuiniger hebben 
gemaakt, en medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen klaar om het goede 
nieuws te vertellen. Met elkaar gaan zij zich nu inzetten om de watertoren energiezuiniger 
te maken. Maar dit blijft een hele klus. Hulp is daarom erg welkom! Zin om de handen 
uit de mouwen te stropen? Meld je dan aan bij Nel de Best via tel. 06-13701686 of e-mail 
neldebest@watertoren-oostburg.nl.

Op de locatie aan het Ledelplein in Oostburg worden 35 zorggeschikte 
appartementen gerealiseerd, die aansluiten op het bestaande gebouw 
’t Lam. Ook is in het complex een recreatieruimte voorzien. De afgelopen 
jaren zijn Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonzorg West Zeeuws-
Vlaanderen druk doende geweest om tot de bouw van een nieuwe De 
Burght te komen. Na een grondige voorbereiding is de planvorming 
zover dat de omgevingsvergunning bij de gemeente is aangevraagd.
Veel bezoekers kwamen op zaterdag 8 december naar de 
inloopbijeenkomst over de nieuw te bouwen De Burght. Tijdens deze 
bijeenkomst gaven mevrouw De Jong van Woonzorg West Zeeuws-
Vlaanderen en de heer Van de Vijver van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
meer informatie over de nieuwbouw en de mogelijke zorglevering. Ze 
kregen veel vragen over het gebouw, de indeling en de zorgverlening. 
Vooraf waren de bewoners van de aanleunwoningen ’t Lam in Oostburg 
uitgenodigd om de tekeningen en een presentatie van het nieuwe 
gebouw te bekijken. Op maandag 17 december was het de beurt aan 
de huidige bewoners van De Burght en hun familieleden. De reacties 
op de plannen tijdens de bijeenkomsten waren overwegend positief. 

Op de website www.woongoedzvl.nl/projecten kunt u een impressie 
bekijken. Tevens liggen de plannen ter inzage bij de gemeente in het 
KCC. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden 
begin 2013. 

De familie Bartelse heeft, door samenwerking met de buren aan de 
Zuidzandsestraat 92 tot en met 98, de woning flink energiezuiniger 
kunnen maken. Mevrouw Bartelse:  “Ik las een artikel in de krant over  
de MMM premie in Oostburg. Op de energiemarkt in Den Hoekzak  
kreeg ik informatie over de mogelijkheden en heb ik een 
maatwerkadvies aangevraagd. Thuis bespraken we dit met de buren  
en vier daarvan wilden meedoen. Zo hebben we burenkorting  
gekregen bij de spouwisolatie. Ook hebben we samen de dakisolatie 
aangebracht. Het label was F en nu C, met een verbetering van de Energie-
Index van 1.18, dus ruim boven de vereiste 0.75. We hebben zo’n plezier 
gekregen in het verbeteren van ons huis dat we nu gewoon doorgaan. 
Binnenkort krijgen we een HR++ ketel en laten we zonnepanelen plaatsen.  
Wij zijn heel tevreden met hoe het hele proces is gegaan.” 

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

Impressie De Burght 

mailto:neldebest%40watertoren-oostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.woongoedzvl.nl/projecten
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
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Blues in Penny Lane
Rob de Witte is lid van de stadsraad en een van de enthousiaste 
vrijwilligers die meehielp bij de organisatie van het Aardappelfestival in 
de eerste week van oktober. Maar hij is ook (vrijwillig) organisator van 
de vele wekelijkse bluesconcerten en het jaarlijkse grote Bluesfestival 
in Penny Lane aan de Nieuwstraat. Rob zegt over zichzelf: “Ik ben een 
Oostburgenaar en doe voor Oostburg wat mogelijk is. Als je erin gelooft 
dan gebeurt het ook.” Bluesclub The Lane bestaat volgend jaar vijf 
jaar. Dagelijks is Rob samen met drie vrijwilligers bezig met de club. 
De eerste twee jaar moesten de organisatoren op zoek naar artiesten, 
tegenwoordig bieden zij zichzelf aan. Verschillende grote bluesnamen 
traden al op, zoals Wendy Colonna, Danny Bryans van The Red Eye en 
Scotts Mac Leod. Dat blues ook jongeren aanspreekt, blijkt wel uit de 
leeftijd van de bezoekers, die varieert van 14 tot en met 80 jaar. De 
laatste twee jaar was het bluesfestival uitverkocht en daarvan profiteren 
ook de horeca en andere ondernemers uit Oostburg. Rob vertelt: “Ik 
wil graag de Oostburgenaren oproepen een bezoek te brengen aan 
de bluesclub. Misschien wilt u zich aansluiten bij de tachtig leden die 
de club al heeft. Dat biedt u veel voordelen voor een muzikaal avondje 
uit.” In de toekomst wil Rob gaan samenwerken met het Ledeltheater. 
“Daarnaast hopen we een plek te krijgen op het cultuurpodium van de 
gemeente Sluis. Want de blues die wordt gespeeld in de club is van een 
niveau dat erkenning verdient!”    

Eenmalig aanbod:  
maak kans op twee gratis entreekaartjes voor een 

bluesoptreden naar keuze! Mail daarvoor naar  
Rob de Witte via bluesclub.thelane@gmail.com.

Agenda

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-Vlaanderen. 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.

Uitgave:  Gemeente Sluis
Redactie: Gemeente Sluis
Concept en realisatie: Rammeloo Communications

Foto’s: 
Gemeente Sluis, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, RTL 

Stuur door en maak kans 
op theaterbon

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de 
hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen in Oostburg. De 

gemeente wil met deze nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen 
bereiken. U kunt ons hierbij helpen. Als u de nieuwsbrief doorstuurt 

aan minimaal twee bekenden in Oostburg, met een CC aan 
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl, maakt u kans op een 

theaterbon voor het Ledeltheater ter waarde van 10 euro.

De winnaar van de ‘doorstuuractie’ van november is  
de familie Oubrie. 

Wij zijn benieuwd wat u vindt van de digitale nieuwsbrief.  
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten via  

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.
31 januari: 
Energiebeurs in Den Hoekzak van 19.00 tot 21.30 uur
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