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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,

Stadsraad vrolijkt Oostburg opInwoners aan 
de slag

De vorige nieuwsbrief verscheen begin mei. In de tussentijd is er veel gebeurd! Zo werkten we achter de 
schermen hard aan het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg. Dit plan geeft richting aan de ontwikkelingen 
in het centrum en wordt in september door de raad behandeld. Na de bijeenkomst voor inwoners en 
ondernemers in het Ledeltheater op 23 april heeft een groepje inwoners en ondernemers verschillende 
ideeën verder uitgewerkt, zoals het culinaire aardappelfestijn, de gezamenlijke picknick aan het Groote Gat 
en de Eenhoornfeesten. Het beloven één voor één initiatieven te worden die het prachtige en historische 
karakter van Oostburg benadrukken. Ik hoop dan ook dat steeds meer inwoners en ondernemers zich 
aansluiten bij het organiseren van deze evenementen. Want niet alleen versterkt dat de onderlinge band 
tussen Oostburgenaren, vele handen maken ook nog eens licht werk! 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is klaar met de sloop van woningen in de Van Ostadestraat aan de rand van 
Oostburg. Een aantal mensen met een groen hart of groene vingers denkt met ons mee over de inrichting 
van het gebied. Een groener Oostburg is immers een aantrekkelijker Oostburg. Ook de ondernemers zijn 
hard aan het werk. De zomer is een drukke periode maar dit weerhoudt hen er niet van om zich bezig te 
houden met de verbetering van het centrum en de organisatie van activiteiten. En zo komen we iedere 
keer een stapje dichterbij. Dichterbij een Oostburg dat zowel inwoners als ondernemers aanspreekt. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over bovengenoemde en overige ontwikkelingen. Veel leesplezier! 

Vriendelijke groeten,

Wethouder Peter Ploegaert

Maandagmiddag 14 mei 2012 om half vier 
stonden ze er weer: de vrolijk geschilderde 
fietsen met fleurige bloemenmandjes. Evenals 
vorig jaar heeft de stadsraad Oostburg de 
toegangswegen en het centrum weer kleur 
gegeven. Hieraan ging heel wat (verf )werk 
vooraf. Er zijn namelijk dit jaar 22 extra fietsen 
bijgeplaatst, maar ook de ‘oude’ fietsen zijn 
opnieuw gespoten. De bloemenmandjes 
kregen dezelfde kleur als de fietsen. De 
zes leden van de stadsraad en een aantal 

vrijwilligers hebben dus flink de handen uit de mouwen gestoken. Sierteelthandel Van Hoeve 
leverde de plantjes, die mooi kleuren bij de geverfde mandjes. Verschillende bedrijven uit Oostburg 
sponsorden de stadsraad met materialen om de fietsen er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Veel 
dank aan de firma’s Boerenbond, Cornelis, Duste, Etos, Gamma, de Schrijver en de Sutter. Extra  
dank gaat uit naar de inwoners van Oostburg die de plantjes verzorgen. Zonder hen zou dit project 
niet kunnen slagen. We gaan een fleurige zomer tegemoet en hopelijk respecteert iedereen al het 
werk dat door de stadsraad is verzet! 

In mei kwam de groep die bezig is met 
de voorbereidingen voor het culinaire 
aardappelfestijn, de gezamenlijke picknick 
aan het Groote Gat en de Eenhoornfeesten 
twee keer bij elkaar. De stadsraad en een 
aantal actieve ondernemers hebben zich 
aangesloten bij deze groep. Maar extra 
hulp is altijd welkom! Wilt u meedenken en 
meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij 
Gerard van Keken (gekeken@zeelandnet.nl) of 
Elly Verhaeghe (tel. 06 - 1164 7156, e-mail  
everhaeghe@gemeentesluis.nl).
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Groene vingers en een 
groen hart voor Oostburg!

Duurzaam is gewoon doenEenhoornruiters in beeld

Bewoners aan de slag

In mei wisselden bewoners in de omgeving van de Van Ostadestraat beelden 
uit als inspiratie om Oostburg te vergroenen. In deze straat zijn inmiddels 25 
woningen gesloopt door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Het terrein wordt 
niet opnieuw bebouwd. Het moet een aantrekkelijker gebied worden dat 
goed aansluit op de groene rand van Oostburg. De gemeente Sluis bereidt het 
vernieuwen van de riolering voor in de Kroonwijk, Oude Stad en Noordwal en 
omstreken. Deze werkzaamheden geven beperkte ruimte om te vergroenen. 
Samenwerking tussen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de gemeente Sluis 
en bewoners levert uiteindelijk het beste ‘groene’ resultaat op. Binnenkort 
ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een inloopavond waarbij de 
eerste plannen worden gepresenteerd. 

In deze tijd hebben gemeenten steeds minder geld te besteden en de gemeente 
moet zich houden aan strenge regelgeving op het gebied van (chemische) 
onkruidbestrijding. Daarom kiest de gemeente Sluis voor groen waarvoor 
niet teveel onderhoud nodig is. In steeds meer gemeenten staan burgers op 
die zich willen inzetten voor groenonderhoud. Heeft u ideeën of wilt u zich 
inzetten voor een groener Oostburg, neem dan contact op met Elly Verhaeghe  
(tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl). De gemeente kijkt 
dan vervolgens hoe u betrokken kunt worden bij het groenonderhoud.

Op 3 mei ontving het Zwin College 
ruim 200 ondernemers uit Nederland 
en België die bijeenkwamen rondom 
het thema ‘Duurzaam is gewoon doen’.  
Twee oud-leerlingen van het Zwin 
College inspireerden de aanwezigen 
duurzaam te ondernemen. Herman 
Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid 
aan de Universiteit Utrecht, was 
dagvoorzitter. Jacques Reijniers 

(Nyenrode Business University) overhandigde burgemeester Jacques 
Suurmond het eerste exemplaar van zijn boek ‘Duurzaam inkopen, nu doen’.  
Zakenvrouw van het jaar 2000 Anne-Marie Rakhorst (frequent 
bezoeker van de streek) gaf vele voorbeelden uit de praktijk van de 
bouw en Marlou Boerbooms, projectleider Aantrekkelijk Oostburg, 
gaf twee werkcolleges. Daarnaast presenteerden leerlingen van het 
Zwin College besparingskansen voor hun school. Een indruk van deze 
bijeenkomst kunt u krijgen door op onderstaande link te klikken.  

 
Bekijk hier het filmpje

Klik op onderstaande link en u ziet de eerste beelden van een 
nieuwe tv-serie over Oostburg. Omroep Zeeland bereidt deze 
serie voor en zendt deze in 13 delen uit in het najaar van 2013. 
Onder de titel ‘De Eenhoornruiters’ volgt de omroep een jaar 
lang een aantal Oostburgenaren en legt vast hoe zij werken en 
leven in Oostburg. De programmamakers zijn in juni in Oostburg 
begonnen met de voorbereiding. De opnames starten in 
september 2012 en lopen een jaar. 

Bekijk hier het filmpje

“Hoe inspirerend een actie kan zijn, blijkt uit al die positieve reacties om je heen.”  Aan het woord zijn Patrick 
en Margot de Smit uit de Meester Risseeuwstraat 29. Zij zijn inmiddels klaar met het verbeteren van hun 
woning en delen graag hun ervaring. “Zelf hadden we het idee dat we al veel gedaan hadden. Na het 
deskundige maatwerkadvies bleek dat er verbetering nodig was om het huis te isoleren naar de maatstaf 
van deze tijd. Door de actie Meer Met Minder Oostburg zijn wij geprikkeld om te kijken naar hoe wij ons 
energieverbruik kunnen terugdringen. Gesteund door de financiële bijdrage was het haalbaar om tot actie 
over te gaan. Inmiddels is ons huis ‘ingepakt’, het voelt als een wollen deken. De spouwmuren in de gevels 
zijn gevuld met isolatiekorrels en de zolder en de vloer op de begane grond zijn geïsoleerd. Hierdoor zijn we 
van een F- naar een C-energielabel gegaan. Wij merken dat het minder snel afkoelt in huis, dat is lekker en 
scheelt een stuk in het stoken. Wij zijn blij met de kans die ons werd gegeven om onze woning te verbeteren 
en weten dat onze inzet wordt beloond met een lagere energierekening!”

Ook enthousiast geworden? Neem dan contact op met Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156 of 
e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-05-03/119250/duurzaamheid-begint-oostburg-op-school#.T6uOvb_x89w
http://www.youtube.com/watch?v=_JhPL9MwjBo&list=HL1334449838&feature=mh_lolz
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
mailto:e.verhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Nieuwsbrief%20Gemeente%20Sluis
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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, de heer Langeraert, Oedine Hinneman,
Ronny Rammeloo, Foto Verstraaten

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 mei is  
meneer Van Waes.

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

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Agenda
• 5 juli:  
Werkbezoek aan Oostburg van George van Heukelom, gedeputeerde 
van de Provincie Zeeland, en Inge Vossenaar, directeur Wijken 
bij het directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie van het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uitbreiding Bruna goed 
voor Oostburg

De uitbreiding van boekhandel Bruna is voor het winkelklimaat in 
Oostburg een uitstekende ontwikkeling. Met een nog groter aanbod 
aan fictie- en non-fictieboeken, aangevuld met een groot aanbod aan 
tijdschriften en kantoorartikelen, is Bruna Oostburg dé boekenwinkel 
van West Zeeuws-Vlaanderen geworden. Assistent winkelmanager 
Annie Tazelaar en haar vier medewerkers zijn erg verheugd met de 
vernieuwde winkel. “We hebben nu een ruim opgezette winkel met 
volop ruimte voor onze klanten om rustig in de boeken te neuzen”, 
zegt Annie. “Het grootste gedeelte van de winkel is ingericht volgens 
het Bruna concept maar we hebben ook zaken die speciaal op de 
Oostburgse situatie gericht zijn. Zo hebben we een ‘Zeeuwse hoek’  
met boeken van en over Zeeland en een aanzienlijk aanbod aan 
Duitstalige boeken en kaarten. Verder is er een grote selectie 
boeken voor de jeugd en uiteraard de top vijftig van best verkochte  
Nederlandse en internationale titels.”
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