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Oostburg als Eenhoornstad: het inspireert en brengt mensen in beweging. Dit jaar, 2013, is het 300 jaar geleden dat 
herberg De Eenhoorn zich vestigde in Oostburg. In al die eeuwen staat de Eenhoorn symbool voor kracht en levenslust. 
Na de bombardementen en de wederopbouw van Oostburg ontwierp kunstenares Liesbeth Messer-Heijbroek in 1952 
de eenhoorn op het Eenhoornplantsoen. Moed en geesteskracht waren vereist voor deze wederopbouw, waarbij 
de eenhoorn de inspiratiebron vormde. En dat is eigenlijk na al die jaren nog steeds het geval. Zo ondertekenden 
de gemeente Sluis en de Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad onlangs het Eenhoornconvenant waarin de 
samenwerking tussen gemeente en ondenemers wordt verstevigd. Met bewoners en ondernemers wordt hard gewerkt 
aan de voorbereiding van het Eenhoornfestival dat in het derde weekend van september plaatsvindt. Deze feesten 
zorgen ervoor dat de band tussen Oostburgenaren nog sterker wordt. Kortom, de eenhoorn staat ook nu symbool voor 
het realiseren van een Aantrekkelijk Oostburg. 

Vanaf de eerstvolgende nieuwsbrief maak ik op deze plek graag plaats voor overige betrokkenen die zich met hart en ziel inzetten voor hun kern. Want 
er zijn zoveel bevlogen Oostburgenaren die staan voor een Aantrekkelijk Oostburg, die moeten de ruimte krijgen om hun ervaringen, belevenissen en 
zienswijzen met u te delen. Met ongetwijfeld aansprekende, afwisselende en inspirerende (voor)woorden tot gevolg. Aan mij de eer als eerste het stokje 
over te dragen. Dat doe ik aan Robert de Jonge, voorzitter van de stadsraad en een voorbeeld van zo’n bevlogen Oostburgenaar. 

Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens in Oostburg! 

Vriendelijke groeten,
Wethouder Peter Ploegaert

Op dinsdag 28 mei ondertekenden de gemeente Sluis (wethouder 
Conny Almekinders) en de Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad 
(Ronny Rammeloo en Nico van den Ameele) het Eenhoornconvenant.  
De activiteiten ter bevordering en versterking van het ondernemersklimaat 
in Oostburg zijn hiermee voor de komende jaren op hoofdlijnen vastgelegd. 
Op donderdag 20 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering 
van reclamebelasting. Deze belasting is nodig om het Eenhoornconvenant 
te kunnen uitvoeren. En dus om van Oostburg een aantrekkelijk centrum 
te kunnen maken en als Eenhoornstad nog beter op de kaart te kunnen 
zetten. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over het besluit van de 
gemeenteraad.

Opnieuw vrolijken 41 !etsen met bloemenmandjes het centrum 
van Oostburg op. Voor de derde keer op rij plaatsten leden van 
de stadsraad met overige vrijwilligers de !etsen en zorgen zij 
voor de plantjes. Belderok sponsorde de bevestigingsmaterialen 
en Life & Garden leverde de plantjes.  Oostburg gaat weer een 
"eurige zomer tegemoet, met dank aan de sponsoren en de 
stadsraad.

Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,

Eenhoornconvenant versterkt 
ondernemersklimaat

Stadsraad Oostburg zet 
bloemetjes weer buiten
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Porthos Sluis: één plek 
voor jongeren, ouders, 
volwassenen en senioren

Bewoners aan de slag

In Porthos Sluis werken organisaties samen op het gebied van welzijn, 
zorg, opgroeien en opvoeden. Het gaat hierbij om de Stichting Welzijn 
West Zeeuwsch-Vlaanderen, MEE Zeeland, Maatschappelijk Werk Zeeuws- 
Vlaanderen, GGD Zeeland en de gemeente Sluis. Hierdoor wordt  
voorkomen dat u allerlei organisaties af moet om de juiste te vinden. En 
als Porthos zelf niet kan bieden wat u zoekt, dan leiden de medewerkers u 
naar de instantie die dat wel kan. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen.  
Maar Porthos kan ook naar u toekomen. Sinds 1 maart 2013 zijn er  
namelijk vijf buurtcoaches gestart. Natalja Molegraaf is de buurtcoach van 
de kern Oostburg. Zij kent de kern en weet wat er speelt en leeft. Zij ver-
telt: “In plaats van dat u naar het loket gaat, komen de buurtcoaches bij u 
en gaat u met ons in gesprek over vragen en/of zorgen die u heeft op het 
gebied van zorg, welzijn en vrije tijd. Wij zorgen ervoor dat uw vraag op de 
juiste plek terecht komt en er direct gehandeld wordt. U kunt mij bereiken 
via het telefoonnummer van Porthos. Daarnaast ben ik regelmatig in de 
kern te vinden en kunt u mij dan altijd aanspreken!” 

Porthos Sluis 
Nieuwstraat 2
4501 Oostburg 
Telefoon: (0117) 457 050 
www.porthossluis.nl  

Open iedere werkdag van 
08.30 tot 17.00 uur

Joyce Bracke kocht in 2012 
een woning in de Weststraat 
in Oostburg. Zij woont nu nog 
in Biervliet maar werkt in de 
gemeente Sluis. “Ik wilde graag 
een eigen plekje. Oostburg 
leek mij een goede keuze. 
Centraal gelegen en alle nodige 
voorzieningen bij de hand. Om 
de woning aan mijn wensen te 

laten voldoen, moest er aardig wat aan opgeknapt worden. De Meer Met 
Minder premie vanuit het project Aantrekkelijk Oostburg kwam op het 
juiste moment. Hierdoor had ik een ruimer budget en kon de woning een 
stuk energiezuiniger worden gemaakt. Een aannemersbedrijf uit Hoofdplaat 
heeft het platte dak geïsoleerd, overal is dubbelglas geplaatst en de vloer is 
een geïsoleerde betonvloer geworden. Voordat ik de woning kocht kende ik 
niemand in deze straat, maar het contact met de buurt verloopt inmiddels 
goed. Ik werd uitgenodigd voor de straatbarbecue, ondanks dat ik er nog 
niet woonde en er alleen was om te klussen. Ik heb meteen een aantal 
vrienden gemaakt. De weekenden en andere vrije dagen staan in het teken 
van het verbouwen. Ik woon er nog niet, maar hoop deze zomer alles klaar 
te hebben en van de zomerzon te kunnen genieten in mijn eigen tuintje!” 

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

Wederopbouw biedt 
kansen en kwaliteiten 

Oostburg is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
geselecteerd in de Top 30 van bijzondere Wederopbouw 
gebieden. Dorp, Stad en Land brengt de waarden, kwaliteiten 
en kansen van Oostburg in kaart. Daarom organiseerde zij in mei 
twee workshops in het Ledeltheater. Een groep van 30 mensen 
waaronder inwoners, ondernemers, leden van de stadsraad, 
Heemkundige Kring, medewerkers van de gemeente Sluis, 
Provincie Zeeland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
bogen zich over de ‘kwaliteit van de Wederopbouw in Oostburg’. 
Wethouder Peter Ploegaert opende de tweede workshop met een 
enthousiast welkomstwoord waarin hij noemde dat Oostburg 
opnieuw de eigen schoonheid moet leren kennen en waarderen. 
In de bijeenkomsten is een schat aan informatie verzameld. Niet 
alleen over de Oostburgse wederopbouwarchitectuur met haar 
bijzondere gebouwen, maar ook over de stedenbouwkundige 
opzet, de kunst die nog aanwezig is en het programma en de 
activiteiten die opgezet moeten worden om dit te behouden en te 
versterken. Het is een belangrijke stap in een proces om te komen tot 
een ‘Ambitie Wederopbouw Oostburg’. Het gaat daarbij niet zozeer 
om een nieuw boekwerk, maar om betrokkenheid van inwoners 
en ondernemers bij hun eigen Oostburg. Om ook de jeugd bij de 
bewustwording van de Oostburgse wederopbouwkwaliteiten te 
betrekken is er op 27 mei met groep 7 en 8 van De Berenburcht 
een eerste echte wederopbouwspeurtocht gehouden!  

http://www.porthossluis.nl
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
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Welkom in het Ledeltheater
Een bezoek aan het unieke Ledeltheater roept nostalgische gevoelens op uit de tijd van Annie M.G. Schmidt. 
Het is een typisch voorbeeld van architectuur uit de wederopbouwperiode en nog in zijn volle glorie bewaard 
gebleven. In 1956 opende het Ledeltheater haar deuren. De naam dankt zij aan Kolonel Joseph Ledel. Elke dag 
is er iets te beleven: !lm, theater, lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, de kunstuitleen, de bloedbank en 
maandelijks een expositie van een streekkunstenaar. John Bolsius werkt vanaf 1999 als vrijwilliger voor het 
Ledeltheater en heeft het theater echt op de kaart gezet. Hij heeft al vele bekende en minder bekende artiesten 
mogen verwelkomen. Een goede band met hen vindt hij erg belangrijk. Zij zijn vaak ongekend enthousiast 
na hun optreden en komen graag terug. Zo benoemt Liesbeth List het als on-Hollandse gastvrijheid in een 
echt Hollands theater. De drie vaste krachten waaronder Justyna, de partner van John, organiseren het werk 
samen met zo’n 30 vrijwilligers. Overal in Nederland loopt het theaterbezoek terug, maar niet in Oostburg! 
Het Ledeltheater trekt bezoekers uit alle windstreken. Ondanks dat hij al veel heeft bereikt, blijft er altijd wel 
wat te wensen over. Zo zou John graag op het plein achter het theater een openluchttheater creëren, waarin 
het podium van het theater zowel naar binnen als naar buiten toe een functie krijgt. John heeft een echte 
toekomstvisie voor Oostburg. Hij kwam naar Zeeland voor de rust, de natuur en de mensen. “Er wonen veel 
ouderen en juist dat biedt kansen. Zorg dat alles wat zij nodig hebben in Oostburg geboden wordt en zij zich van top tot teen verzorgd voelen. De 
ouderen van tegenwoordig zijn dynamisch en kunnen meer dan we denken, daarop moet je inspelen.”  Wilt u meer informatie over het Ledeltheater?  
Neem dan contact op  met Justyna, telefoon (0117) 452735/06-10463099, of neem een kijkje op  www.ledeltheater.nl.

Verbeterplan ‘t Vestje 
goed ontvangen
Op 14 mei kwamen ongeveer 50 inwoners van het gebied rondom ’t Vestje 
af op de inloopavond over het ‘Herinrichtingsplan ‘t Vestje fase 2’. Wethouder 
Conny Almekinders opende deze avond. Daarna lichtte Mark Verhoosel van de 
gemeente Sluis het plan toe. Rioleringswerkzaamheden waren de aanleiding 
voor dit herinrichtingsplan. Met behulp van een bijdrage uit Aantrekkelijk 
Oostburg kunnen tegelijkertijd verbeteringen worden uitgevoerd in het 
straatbeeld. Bewoners hebben het plan positief ontvangen, stelden vragen 
en gaven suggesties. Deze worden indien mogelijk in het de!nitieve plan 
verwerkt. De planning is om eind 2013 te starten met de werkzaamheden. 
Zodra bekend is welk bedrijf het plan gaat uitvoeren ontvangen inwoners uit 
dit gebied opnieuw een uitnodiging voor een informatieavond.

Herinrichtingsplan  ‘t Vestje
FASE 2
Mei 2013

Contact
Heeft u vragen over het herinrichtingsplan ’t Vestje fase 2? Dan kunt u contact 
opnemen met Mark Verhoosel van de gemeente Sluis via het 6-cijferige telefoon-
nummer 140117.
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Actief worden in de 
Stelle? Meld u aan!
Maaike de Meijer werkt bij Warmande op locatie De Stelle. Ze werkt 
als activiteitenbegeleidster en als coördinator van de vrijwilligers. 
Maaike: “In De Stelle zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. Zij helpen 
bij allerlei activiteiten zoals de begeleiding van een kookgroep, 
handwerken en het maken en serveren van maaltijden. Andere 
vrijwilligers lezen weer een krant voor, schenken een kopje  ko#e 
in, maken een praatje, gaan wandelen, doen een boodschap, 
gaan zwemmen of begeleiden bewoners naar de fysiotherapie, 
tandarts of dokter. Warmande biedt de vrijwilligers informatie en 
scholingsbijeenkomsten aan, begeleiding bij het vrijwilligerswerk, 
een attentie aan het einde van het jaar, een jaarlijks etentje met 
de andere vrijwilligers en de Koesterpas die veel voordelen in 
de regio biedt. Ondanks de vele vrijwilligers die al hun steentje 
bijdragen, is meer hulp altijd welkom!” Wilt u meehelpen in de 
Stelle? Neem dan contact op met Maaike de Meijer, (0117) 459078, 
Maaike.deMeijer@warmande.nl.

http://www.ledeltheater.nl
mailto:Maaike.deMeijer%40warmande.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
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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, Ronny Rammeloo

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,-.

De winnaar van de ‘doorstuuractie’ van april is  
Janneke Ende. 

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

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Agenda

 presentatie van de ontwerpen voor de !etstunnel

 
 besluit gemeenteraad over invoering van reclamebelasting

Oostburg vernieuwd Community Art Project: 
!etstunnel krijgt kleur

Wist u dat?

Afgelopen maanden is er hard gewerkt in en rond het centrum van 
Oostburg. Zo ook bij Van Kampen Schoenen in de Burchtstraat 6.  
De nieuwe winkel is groter, lichter en ruim opgezet. Het voorportaal 
is bij de winkel getrokken waardoor de oppervlakte is uitgebreid en 
het aanzicht van buitenaf is verbeterd. Met name door de grote glazen 
voorkant, die geheel kan worden geopend, heeft de winkel een uitno-
digend karakter. Van Kampen heeft een grote collectie dames-, heren- , 
kinder- en wandelsportschoenen. Comfort, kwaliteit en mode zijn bij 
Van Kampen ingrediënten voor een mooie zomercollectie. Loop eens 
binnen en laat u verrassen!

Een groep jonge kunstenaars realiseert een kunstproject in de !etstun-
nel tussen Oostburg en Zuidzande. Maar liefst 1400 m2 grijs beton krijgt 
straks kleur. Lola Oostdam van Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen 
en kunstenaar Willem Behr begeleiden het project. Ook u als inwoner 
van de gemeente Sluis kunt een bijdrage leveren. Van 3 tot 8 juni worden 
alle ontwerpen tentoongesteld in de hal van Den Hoekzak aan de Lange-
straat in Oostburg en kunt u uw stem uitbrengen. Het ontwerp met de 
meeste stemmen wordt uitgevoerd. Op de website van Stichting Welzijn  
(www.welzijnencultuur.nl) wordt bekend gemaakt welke deelelementen 
in het uiteindelijke ontwerp gebruikt gaan worden. Daarnaast kunt u zelf 
ook meedoen: in de eerste week van juli kunt u de kwast ter hand nemen 
en helpen met schilderen van de !etstunnel. U bent van harte welkom! 

...leerlingen van de Sint Bavoschool op 21 juni koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima mogen ontmoeten tijdens hun bezoek aan  
Middelburg? De leerlingen van de Oostburgse school zijn namelijk door 
Commissaris van de Koning Han Polman aangewezen als winnaar van de 
Koningsspelen in Zeeland. Met hun ingestudeerde lied en dans, ge!lmd 
door Kikke TV, wisten zij deze prachtige prijs binnen te halen!

mailto:nieuwsbrief%40aantrekkelijkoostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
http://www.welzijnencultuur.nl

