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Aantrekkelijk Oostburg
NIEUWSBRIEFNR.2 | Maart 2012

Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,

Kroonwijk wordt 
groener

Het Groote Gat, een 
schitterend kreekgebied 
verbonden met Oostburg

In deze tweede nieuwsbrief Aantrekkelijk Oostburg ‘praten’ we u bij over de ontwikkelingen in het kader van het project Aantrekkelijk Oostburg. 

De komende maand zal vooral in het teken staan van de besluitvorming over de vervolgstappen in het project. In de afgelopen tijd is het plan van 
aanpak, dat in juni 2011 werd vastgesteld, verder uitgewerkt. De besluitvorming over de vervolgstappen is aan de gemeenteraad. Het voorstel dat het 
college hierover aan de raad voorlegt, gaat in op ondermeer de versterking van het centrum, de ontwikkeling van een supermarktlocatie in het centrum, 
het onderzoeken van een alternatief voor de huisvesting van de muziekschool, kunsteducatie, bibliotheek en ouderensoos, de schoolontwikkeling en 
het intrekken van het voornemen tot vestiging van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het voorstel wordt behandeld door de raadscommissie Ruimte / 
Algemeen bestuur op 4 april a.s. en de besluitvormende raadsvergadering op 19 april a.s. (zie agenda op pagina 3). 

Uiteraard informeren wij u graag over het besluit van de raad en de stappen die we de komende tijd gaan zetten. Daarom houden we op 23 april a.s. een 
informatiebijeenkomst in het Ledeltheater. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort huis-aan-huis bezorgd. Tijdens deze avond presenteert Gerard van 
Keken de resultaten van het onderzoek naar de identiteit van Oostburg ‘De heropgang van Oostburg, moed en geesteskracht vereist’. Het onderzoek laat 
zien wat u als inwoners en ondernemers belangrijk en fijn vindt aan Oostburg. Meer hierover leest u op pagina 2 in deze nieuwsbrief.

De komende tijd worden dus weer nieuwe stappen gezet om het wonen en ondernemen in Oostburg nog aantrekkelijker te maken. 
Graag tot ziens in Oostburg, al dan niet tijdens de informatiebijeenkomst.

Vriendelijke groeten,

Wethouder Peter Ploegaert
Portefeuillehouder Aantrekkelijk Oostburg

Woongoed Zeeuws-Vlaan-
deren is aan de Van Osta-
destraat gestart met de 
sloop van 25 woningen. 
Op die plek komen geen 
nieuwe huizen terug. Het 
is de bedoeling om de 
vrijkomende ruimte te 
gebruiken om een bete-

re aansluiting te maken op het buitengebied en het groen. Ook in de  
Finlandstraat (24 woningen) en de Q. van Uffordweg (4 woningen)  
worden huizen gesloopt. Dit gebeurt in 2014. Hier worden woningen 
teruggebouwd. De inzet is de woonomgeving aantrekkelijker te maken 
door meer groen en een betere aansluiting op het buitengebied.

Het Groote Gat wordt door de Oost-
burgenaren zeer gewaardeerd. Om dit 
prachtige gebied meer te verbinden met 
het centrum, komen er deze zomer een 
brug en een vlonderpad onderlangs de 
Grotendam. Via informatieborden komt 
u meer te weten over de geschiedenis. Vorig jaar is al er flink wat werk 
verzet in het natuurgebied, zoals de aanleg van een wandelpad, zit-
bankjes en de contouren van het fort. Dit alles dankzij o.a. de provincie 
Zeeland, de gemeente Sluis en de toekenning van een Europese bij-
drage in het kader van plattelandsontwikkeling (POP). Eind september 
2012 hopen we met alle Oostburgenaren de afronding van het werk te 
kunnen vieren. Wordt vervolgd! 
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‘De Eenhoorn: moed en 
geesteskracht vereist’

Bewoners aan de slag

In november 1952 werd bij 
de toenmalige vijver op het 
Eenhoornplantsoen het een-
hoornmonument onthuld. 
De eenhoorn stond symbool 
voor de moed en geest-
kracht van de bevolking, die 
zij toonden bij de wederop-
bouw en symboliseerde de 

zoveelste heropgang van de stad. Met moed en geesteskracht werken we 
als ondernemers, inwoners, instellingen en overheden nu aan het project 
Aantrekkelijk Oostburg. 

Gerard van Keken deed onderzoek naar de symbolen, iconen, kracht en 
aandachtspunten van Oostburg. Tijdens de informatiebijeenkomst op  
23 april presenteert hij de uitkomsten hiervan. Ook doet hij in de  
Eenhoornkrant verslag van de zoektocht naar de identiteit van Oostburg 
in een zesdelige artikelenreeks. 

Uit het onderzoek vloeien leuke ideeën voort voor concrete activiteiten 
om Oostburgenaren met elkaar en hun stad te verbinden. U kunt hier zelf 
aan meewerken. Meer hierover hoort u op 23 april. Wilt u zich alvast aan-
melden om actief te worden bij de organisatie van deze activiteiten voor 
Oostburg, e-mail dan naar gekeken@zeelandnet.nl.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, gaat een grote groep inwoners van Oostburg aan de slag met 
het energiezuiniger maken van hun huis. Daarvoor is speciaal voor Oostburg de Meer Met Minder premie 
Oostburg ingesteld. De eerste bewoners hebben deze premie verzilverd, onder wie de familie Steenber-
gen. De heer Steenbergen vertelt over zijn ervaringen.

“Op 24 november bezocht ik de energiemarkt in Den Hoekzak. Ik twijfelde aan het kunnen behalen van 
de gestelde eisen voor de Meer Met Minder premie Oostburg. Een Oostburgs bedrijf heeft mij overtuigd 
dat mijn plan om de zolder te isoleren en de cv-ketel te vervangen, voldeed. Via hen heb ik een maatwerk-
advies laten maken. Wij hebben vervolgens Oostburgse bedrijven opdracht gegeven voor de uitvoering. 
Wij hadden al goede ervaringen met zowel de installateur als de aannemer. Op 12 januari was de ketel 
vervangen en het dak geïsoleerd!”
 
“Wij hebben voor een HoogRendementsketel gekozen. Het dak is voorzien van een kant-en-klare afwer-
king met een hoge isolatiewaarde. Daardoor is de bovenverdieping nu ook als 3e slaapkamer te gebrui-
ken. Dankzij de premie hebben wij ook de werkzaamheden laten uitvoeren, in plaats van dit zelf te doen. 
Wij zijn van energielabel F naar een D-label gegaan en de EnergieIndex is 0,83 verbeterd. Ik hou nu het 
gasverbruik bij en als ik terugreken naar graaddagen dan kom ik met deze twee maatregelen uit op een 
besparing van zo’n 20% op ons gasverbruik. Wij zitten er dus niet alleen warmer bij maar hebben ook 
een 3e slaapkamer gerealiseerd en besparen op energiekosten! Wij verdiepen ons nu in wat we nog meer 
kunnen doen. We schakelen over op led-lampen en hebben een waterbesparende douchekop geplaatst. 
In de toekomst blijven wij hiermee bezig”.

Enthousiast geworden door het verhaal van de heer Steenbergen? U kunt 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 everhaeghe@gemeentesluis.nl. Voor nadere infor-
matie over een laag rentende lening kunt u terecht bij de heer Marcel de Paauw, via tel. 0117 - 457 000.

Grote belangstelling voor 
Het Zon Effect op 22 maart

De bijeenkomst over Het Zon Effect op 22 maart in Den Hoekzak 
is drukbezocht door zo’n 160 belangstellenden. Zeeuwind en de  
Zeeuwse Milieu Federatie presenteerden de mogelijkheden voor het 
collectief inkopen van zonnepanelen. Het was de eerste bijeenkomst 
in een reeks van vijf in Zeeland. Niet alleen was de belangstelling groot, 
ook meldden zich meteen deelnemers aan. Door mensen bij elkaar te 
brengen, ontstaan nieuwe vormen van samenwerking. De gemeente 
Suis ondersteunt dit initiatief omdat bewoners die een kwaliteitslag 
maken voor hun huis, bijdragen aan het op peil houden van de vast-
goedwaarde en de leefbaarheid van Oostburg. Neem voor meer infor-
matie contact op met mevrouw Elly Verhaeghe, via tel. 06 - 1164 7156 
of email everhaeghe@gemeentesluis.nl.

mailto:gekeken%40zeelandnet.nl?subject=Nieuwsbrief%20aantrekkelijk%20Oostburg
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Nieuwsbrief%20aantrekkelijk%20Oostburg
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‘t Vestje

Stuur door en 
maak kans op 

theaterbon

’t Vestje is een pareltje voor Oostburg. Het is een overblijfsel van het bastion dat, in de rijke  
geschiedenis, de stad beschermde tegen de buitenwereld. In deze tijd is het een groene 
plek waar bewoners graag vertoeven. Er wordt gewerkt aan een plan om ‘t Vestje nog mooier 
te maken door de uitstraling te verfraaien en het onderhoud te vereenvoudigen. Deze  
werkzaamheden worden gecombineerd met de geplande vervanging van de riolering van de 
Noordwal e.o. en de Oude Stad. De gemeente trekt in de uitvoering samen op met Woongoed  
Zeeuws-Vlaanderen waarbij het rioleringswerk wordt afgestemd op evt. werk van Woongoed. 
Er wordt dus op slimme manieren werk met werk gemaakt.

De eerste ideeën zijn vorige maand gepresenteerd aan de bewonersgroep. Bij het realiseren 
van de plannen wordt aandacht besteed aan ondermeer de wijziging van de oevers van  
’t Vestje, het opplussen van het groen, het behoud van bestaande bomen (voor zover mogelijk 
door ziekte), de aanleg van paden, verbetering van speelmogelijkheden. Zodra de plannen wat 
concreter zijn, worden de inwoners uit de directe omgeving uitgenodigd voor een inloopavond. 

Wilt u actief worden in de bewonersgroep, neem dan contact op Elly Verhaeghe,  
via tel. 06 - 1164 7156 of e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

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.

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

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Agenda
• 4 april, 19.30 uur: 
Openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte /  
Algemeen bestuur in de tijdelijke raadzaal in het gemeentehuis 
in Oostburg. Op de agenda staat o.a. het voorstel tot het ne-
men van een kaderstellend besluit voor de uitwerking van het  
Plan van Aanpak ‘Transformatieplan Wonen, Aantrekkelijk 
Oostburg’. 

• 19 april, 19.30 uur: 
Openbare besluitvormende raadsvergadering in de tijdelijke 
raadzaal in het gemeentehuis in Oostburg. Op de agenda staat 
o.a. het voorstel tot het nemen van een kaderstellend besluit 
voor de uitwerking van het Plan van Aanpak ‘Transformatie-
plan Wonen, Aantrekkelijk Oostburg’.

• 23 april, 19.30 uur: 
Informatiebijeenkomst over het project ‘Aantrekkelijk Oost-
burg‘ in het Ledeltheater. De uitnodiging wordt binnenkort 
huis-aan-huis verspreid in Oostburg. 

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, Rabo-
bank 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.

Uitgave:  Gemeente Sluis
Redactie: Gemeente Sluis

Concept en realisatie: Rammeloo Communications
Foto’s: Kate Kray, Rammeloo Communications, Gemeente Sluis
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