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Een bevlogen Oostburgenaar, zo noemde wethouder Peter Ploegaert mij in zijn voorwoord van de vorige  
nieuwsbrief. Ik zie mezelf eerder als een inwoner van Oostburg die het beste met zijn woonplaats voor heeft.  
Die de kansen ziet en wil grijpen om iets van zijn stad te maken. Het project Aantrekkelijk Oostburg is die kans en 
die grijp ik dan ook graag aan om het doel van dit project (zie onderaan deze nieuwsbrief ) te realiseren. Dit doe ik  
overigens niet alleen, met zo’n tien vrijwilligers proberen wij als Stichting Stadsraad Oostburg ons steentje bij te dragen.  
En geloof mij, ons werk is lang niet altijd zichtbaar. 

Als stadsraad zijn wij de schakel tussen de inwoners van Oostburg en de gemeente Sluis. Wij worden bij heel veel za-
ken betrokken door de gemeente en krijgen alle medewerking om eigen initiatieven te verwezenlijken. Dit kunnen wij  
echter niet allemaal zelf. Inmiddels zijn wij betrokken bij onder andere de herinrichting van ’t Vestje, de  ‘Vrienden van 
de Oostburgse Watertoren’ en het project ‘Hart veilig wonen’. Een groot deel van de organisatie van het Eenhoornfestival  
(19 tot en met 22 september) ligt in onze handen, de vrolijk gekleurde !etsen staan weer in het centrum en zo zijn er nog  
vele andere zaken. 

Kortom, uw stad is in beweging en er worden de komende tijd grote stappen gemaakt. En ja, leest u dit nu en heeft u de behoefte om met ons mee te doen, 
schroom dan niet en laat het ons weten! Samen bereiken we veel meer en uw stem en inbreng tellen zeker mee in het project Aantrekkelijk Oostburg. 

En als ik dan het stokje verder mag doorgeven, dan geef ik hem aan Johny Fenijn, woordvoerder van Stichting ’t Vestje. Ik wens u veel leesplezier en tot 
ziens in ons aantrekkelijk Oostburg.

Vriendelijke groeten,

Robert de Jonge
Voorzitter Stichting Stadsraad Oostburg
info@stadsraadoostburg.nl

Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,

Van 19 tot en met 22 september is het dan zover. In samenwerking met de stadsraad, 
Vereniging Ondernemend Oostburg, basisscholen Oostburg en RMDO willen wij 
met alle inwoners van de streek het 300 jarig bestaan van de eenhoorn in Oostburg  
vieren. In 1713 vestigde herberg De Eenhoorn zich in Oostburg en in al die jaren staat 
de eenhoorn symbool voor de levenskracht en moed van de Oostburgenaren. In alle  
perioden van bloei tot wederopbouw is de eenhoorn met Oostburg verbonden.  
Van 19 tot en met 22 september nodigen wij u van harte uit op het Eenhoornfestival. 
Programmaonderdelen zijn:

19 september ‘s avonds: opening van het Eenhoornfestival met een lezing over de  
 symboliek van de eenhoorn door professor Gerritsen

20 september: overdag educatieve activiteiten voor alle basisschoolleerlingen van  
 Oostburg, ‘s avonds !lms uit de oude doos over de ‘Wederopbouw van Oostburg’ 

21 september: ‘Uitmarkt’ op de Markt en het Ledelplein met culinaire verrassingen  
 van de horeca uit Oostburg, openstelling van de Oostburgse Watertoren en een  
 wederopbouwspeurtocht en -wandeling in het centrum

22 september: een oecumenische kerkdienst en een ‘Eenhoornpicknick’  
 voor alle Oostburgenaren

Eenhoornfestival Eenhoornpicknick
Het Eenhoornfestival wordt 
dit jaar op zondag 22 
september afgesloten met 
een ‘Eenhoornpicknick’ rond 
natuurgebied het Groote Gat. 
Alle bewoners zijn bij deze 
uitgenodigd. De vlonder 
die dit jaar is aangelegd 

wordt o"cieel geopend, zodat het rondje Groote Gat een 
leuke wandeling mogelijk maakt. De Eenhoornpicknick 
voorziet in diverse leuke belevenissen voor jong en oud. 
In de volgende nieuwsbrief meer informatie over deze 
belevenissen en deelname aan en opgeven voor de picknick. 
Wilt u meehelpen, neem dan contact op met Elly Verhaeghe,  
tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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Red de Druppels!

Eenhoornconvenant 
Oostburg

Inloopavond 
schoolontwikkeling

Hoe wordt u vriend?

De watertoren van Oostburg. Wie kent dit gebouw, met zijn unieke 
waterdruppels, niet? In het onderzoek naar de identiteit van 
Oostburg wees meer dan 90% van de mensen de watertoren als 
icoon van Oostburg aan. De watertoren staat voor het gevoel van 
“hier ben ik thuis”. Het was in 1995 toen kunstenaar Johnny Beerens 
de druppels schilderde op de watertoren. Inmiddels heeft de tijd zijn 
sporen achtergelaten en moet dit kunstwerk gerenoveerd worden. 
Maar ook de buitenkant van de toren is aan een schilderbeurt toe.
 
Dat vormde voor een aantal inwoners, ondernemers en organisaties 
uit Oostburg aanleiding om de stichting Vrienden van de Watertoren 
op te richten en een inzamelingsactie te beginnen. Met deze actie, 
die loopt tot 15 oktober, wil de stichting aan de gemeenteraad laten 
zien dat de watertoren belangrijk is voor West-Zeeuws-Vlaanderen 
en haar inwoners. In het najaar wordt het resultaat van de actie 
aangeboden aan de gemeenteraad, eigenaar van het kunstwerk, 
die dan beslist of zij aanvullend geld beschikbaar stelt voor het 
opknappen van de watertoren. De stichting hoopt te mogen rekenen 
op uw steun. Want hoe meer vrienden, hoe groter de kans dat de 
prachtige watertoren met haar kenmerkende druppels behouden blijft!

De gemeenteraad heeft op 20 juni besloten de reclamebelasting 
in Oostburg in te voeren. Dit besluit maakt het mogelijk het 
Eenhoornconvenant uit te voeren. De gemeente Sluis en de 
stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad sloten in mei deze 
overeenkomst. Het Eenhoornconvenant bevordert en versterkt het 
ondernemersklimaat in Oostburg. De eenhoorn als symbool voor 
levenskracht biedt ondernemers ook in de toekomst perspectief!

Woensdag 19 juni lieten ongeveer 50 belangstellenden zich tijdens 
een inloopbijeenkomst in Den Hoekzak informeren over de plannen 
voor de realisatie van een multifunctioneel centrum in Oostburg. 
De nieuwbouw van de RKBS Sint Bavo, OBS De Berenburcht, de 
kinderopvang, peuterspeelzaal en het consultatiebureau wordt 
gesitueerd op de huidige locatie van de scholen, tussen de Breijdelstraat 
en de Langestraat. De architect gaf een beknopte presentatie waarna 
ook wethouder Schaalje vragen beantwoordde. De plannen werden 
positief ontvangen. 

Vanaf vijf euro kunt u al vriend worden! Zo doet u dat: 

 Toren open: iedere zaterdag in juli, augustus en september, tussen  
 14.00 en 17.00 uur, met expositie van Johnny Beerens over de druppels.

 
 regionale artiesten! 
 Entree: 10 euro. Vrijdag 6 september a.s., 20.00 uur, Ledeltheater in  
 Oostburg. 

 
 doe mee met de sponsoracties voor en door vrienden. Op zaterdag  
 21 september is de toren open tussen 10.00 en 17.00 uur en kunt u  
 de toren beklimmen en abseilen.

 
 Oostburgse Watertoren’, regelmatig te vinden tijdens de  
 markten in het centrum van Oostburg en aan de kust, of via  
 www.vriendenvandeoostburgsewatertoren.nl

 
 bankrekeningnummer NL42RABO0155644335 onder vermelding  
 van uw naam, adres en e-mail. 

Als ‘Vriend van de Oostburgse Watertoren’ kunt u de tentoonstelling 
in de Watertoren een keer gratis bezoeken en ontvangt u als dank een 
unieke ansichtkaart van Johnny Beerens die aan het werk is. De foto 
op deze kaart is gemaakt door Peter Nicolai. Dank aan Gra!sch Bedrijf 
Pieters in Groede voor het gratis drukken van deze kaarten en aan 
Johnny Beerens voor zijn medewerking. 

http://www.vriendenvandeoostburgsewatertoren.nl
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Bewoners aan de slag
Astrid Steijaert en Johnny de Waele zijn kampioenen in het 
verbeteren van hun huis. Zij presteerden het om label G in te ruilen 
tegen het hoogste label A. Astrid licht toe: “Toen we in maart 2011 
het huis aan de Brouwerijstraat 26 kochten, hebben we besloten 
te renoveren. Na de sloop stonden alleen de verdiepingsvloeren 
nog overeind. De voor- en achtergevel, de vloer op de begane 
grond, de elektrische en verwarmingsinstallaties, riolering, noem 
het maar op. Alles hebben we vernieuwd. Ons huis is van top tot 
teen geïsoleerd en onze nieuwe installaties zijn energiezuinig. 
Op het nieuwe dak hebben we zonnepanelen laten plaatsen. 
Het was een hele investering, maar zeker de moeite waard. We 
zitten nu helemaal naar onze zin in een comfortabel huis met lage 
energiekosten. Met dank aan het maatwerkadvies van de heer  
De Braal en de hulp van mevrouw Verhaege van de gemeente.” 

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.

Na jaren in Nieuwvliet restaurant De Zeeuwse Kust te hebben gerund hebben Corrien en Mike van Dierendonck gekozen om “iets nieuws” te beginnen 
in Oostburg. Met succes. Op 7 maart opende aan de Markt Eigenwijs eten&drinken haar deuren. Dé plek om elkaar te ontmoeten met familie, vrienden, 
kennissen, maar ook zakenrelaties of gewoon lekker alleen om tot rust te komen. Met de vele ko"especialiteiten, dé lekkerste cappuccino van Zeeuws-
Vlaanderen en vele lekkernijen uit de mooie open keuken zoals huisgemaakte hamburgers (intussen al klassiekers) of ‘Bagels’ (uniek in de regio) voor de 
kleine trek. Tot rust komen doe je op het zonovergoten terras met een koud pintje kelderbier of een goed glas wijn, samen met de ruime keuze aan verse 
!ngerfoods. Meer info vindt u op www.eigenwijsoostburg.nl, Markt 6, 4501 CJ, Oostburg, 0117 - 452512.

Eigenwijs aanwinst voor Oostburg

Ondernemen 
in Oostburg

Wist u dat...
… u al door 5 euro over te maken op rekeningnummer NL42RABO0155644335 vriend wordt van de Oostburgse Watertoren? U kunt ook op andere manieren 
 vriend worden. Meer daarover staat elders in deze nieuwsbrief.

…  het 300 jaar geleden is dat De Eenhoorn zich als herberg in Oostburg vestigde en dat we dit graag met u willen vieren in het derde weekend van september? 

…  het winnende ontwerp van het !etstunneltje naar Zuidzande bekend is? U kunt dit zien op de website van stichting Welzijn (www.welzijnencultuur.nl).  
 Van 1 tot en met 5 juli tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u helpen bij het verfwerk. Meld u aan via administratie@welzijnencultuur.nl.

…  Omroep Zeeland vanaf september 13 a#everingen van de serie De Eenhoornruiters uitzendt, waarbij telkens in 13 minuten een Oostburgenaar gevolgd wordt?

… de Oostburgse HEMA (Hennequinstraat) op 9 juli haar deuren opent om u welkom te heten?

… er nog slechts één klushuis te koop is (Callenfelsstraat) en u voor minder dan $50.000,- uw droomhuis in Oostburg kunt kopen? Kijk voor meer informatie  
 op www.gemeentesluis.nl/klushuizen.

mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.eigenwijsoostburg.nl
http://www.welzijnencultuur.nl
mailto:administratie%40welzijnencultuur.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.gemeentesluis.nl/klushuizen
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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, Jan Boone en 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 juni is  
Janneke Goethals. 

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

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Agenda
In de komende maanden vinden verschillende activiteiten 
plaats in het kader van ‘De Vrienden van de Watertoren’ en het 
Eenhoornfestival. Kijk voor de evenementen en data bij de 
desbetre%ende artikelen in deze nieuwsbrief. 

Doe mee en maak een 
kunstwerk voor de 
rotondes van Oostburg!!
Van welke kant je Oostburg ook binnen rijdt, meestal kom je een rotonde 
tegen. In totaal vormen drie rotondes, vanuit drie verschillende richtingen, 
de entree van de Eenhoornstad. De gemeente wil samen met de Provincie 
Zeeland de rotondes opnieuw inrichten. En jij kunt daarbij helpen!

Maak een ontwerp
Heb jij ideeën hoe je de rotonde(s) aantrekkelijker kunt maken? Dien je ontwerp 
dan voor 15 september in bij de gemeente Sluis! Wie weet siert jouw kunstwerk 
straks één van de rotondes rond Oostburg. Meerdere ontwerpen indienen mag 
ook. Voor welk materiaal en ontwerp je ook kiest, de Eenhoorn moet hierin 
terugkomen. Dit !guur is nauw verbonden met Oostburg. In totaal is er $ 30.000,- 
beschikbaar voor ontwerp, realisatie en plaatsing van het (de) kunstwerk(en). 
Uitgangspunt is dat op alle drie de rotondes een aansprekend kunstwerk wordt 
geplaatst. Afhankelijk van de kwaliteit en het aantal inzendingen kan de jury 
ook kiezen voor de inrichting van minder rotondes. 

Jury 
Je kunt je ontwerp sturen naar Elly Verhaeghe, everhaeghe@gemeentesluis.nl, 
of afgeven bij de gemeente Sluis onder vermelding van ‘prijsvraag 
Eenhoornrotondes’. De uitvoering van het winnende ontwerp vindt plaats in 
overleg met de prijswinnaar(s). De vakjury maakt een selectie uit de ingediende 
ontwerpen. Deze worden tentoongesteld tijdens het Eenhoornfestival (19 tot 
en met 22 september). Bezoekers van het festival kunnen hun stem uitbrengen 
tot en met zaterdag 21 september. De publieksstemmen wegen voor de helft 
mee in het eindoordeel. De jury maakt de winnaar(s) op zondag 22 september 
tijdens de Eenhoornpicknick bekend. 

Meer informatie: Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail   
everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Meer informatie over de voorwaarden staat op www.gemeentesluis.nl.    

Sinds 1952 pronkt op het Eenhoornplantsoen de Eenhoorn, ontworpen 
door Liesbeth Messer-Heijbroek. Moed en geesteskracht waren het motto 
van de Wederopbouw van Oostburg. In Oostburg zijn nog enkele andere 
kunstschatten van Messer te vinden zoals het Monument voor de Tweede 
Wereldoorlog op de Algemene begraafplaats aan de Oudestad, het Lam voor 
de seniorenwoningen Het Lam en het betonnen reliëf aan het Ledeltheater.

Eenhoorn als 
wederopbouwmonument 

mailto:nieuwsbrief%40aantrekkelijkoostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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