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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Met plezier kijk ik terug op de informatiebijeenkomst over het project Aantrekkelijk Oostburg in het Ledeltheater
op 23 april. Ik mocht hier als vervanger van wethouder Ploegaert (portefeuillehouder Aantrekkelijk Oostburg) het
college vertegenwoordigen. Het afgelopen jaar vonden veel werkzaamheden voor dit project achter de schermen
plaats. Het was plezierig nu eens te kunnen laten zien welke stappen er zijn gezet en vooral hoe we verder gaan.
Bovendien konden we met elkaar van gedachten wisselen over het project. Ik heb gezien dat de betrokkenheid
van bewoners en ondernemers bij Oostburg groot is. Dat is een goede basis om gezamenlijk verder te werken.
We houden u (ondermeer) via deze nieuwsbrief op de hoogte van de stappen die we zetten om de samenwerking
aan Aantrekkelijk Oostburg verder vorm en inhoud te geven.
Vriendelijke groeten,
Wethouder Conny Almekinders

Abseilen van de
watertoren

Op 4 april in alle vroegte verraste de Vereniging Ondernemend
Oostburg een vijftal inwoners door hun wens in vervulling te
laten gaan. Het abseilen van de watertoren was de wens van
drie moedige dames. Samen met een Oostburgs echtpaar genoten zij vooraf van een ontbijt op de watertoren, genietend
van het prachtige uitzicht en de opkomende zon. Deze inwoners deden mee aan de winkelierswedstrijd ‘Waar kan jou ’s
nachts voor wakker maken’. Met deze gedurfde actie zetten de
ondernemers en de avontuurlijke inwoners Oostburg op een
spectaculaire manier op de kaart.

Informatiebijeenkomst
goed bezocht
Op maandag 23 april kwamen ruim 100
Oostburgenaren naar het Ledeltheater.
Wethouder Conny Almekinders heette
iedereen welkom en ging in op de
besluitvorming door de gemeenteraad
over de vervolgstappen voor Aantrekkelijk Oostburg op 19 april jl.. Projectleider Marlou Boerbooms presenteerde
de stand van zaken van Aantrekkelijk
Oostburg. Gerard van Keken deed verslag van zijn onderzoek naar de identiteit
van Oostburg. Bij de quiz die hij ter inleiding hield, eindigden op de eerste en gedeelde tweede plaats drie leden van de stadsraad. Zij weten echt alles over onze
stad! Uit het onderzoek komt naar voren dat de watertoren voor u hét icoon
van Oostburg is. Verder maken de eenhoorn als symbool en alle (volks)verhalen
uw woonplaats bijzonder. Deze uitkomsten bieden vele kansen om Oostburg op
de kaart te zetten en mensen met elkaar te verbinden. Wethouder Almekinders
nodigde Oostburgenaren uit hieraan actief mee te doen en samen te werken
aan de toekomst.
Het verslag van de bijeenkomst staat op www.gemeentesluis.nl (onder Projecten
en Plannen > Overzicht lopende projecten > Project ‘Aantrekkelijk Oostburg’).
Hier vindt u ook de presentaties.
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Oostburg actief: doe met ons mee!
Het onderzoek naar de identiteit van Oostburg door Gerard van Keken levert veel aanknopingspunten op voor de organisatie van activiteiten die bijdragen aan de promotie
van en de binding met Oostburg. Wat denkt u van een groener Oostburg, een gezamenlijke picknick aan het Groote Gat, een culinair feest in het teken van de aardappel
of de Eenhoornfeesten?
Op de bijeenkomst van 23 april heeft zich een aantal mensen aangemeld die zijn gestart
om de ideeën die zijn geopperd tijdens de informatiebijeenkomst in het Ledeltheater,
verder uit te werken. Wilt u ook actief worden, meldt u zich aan bij Gerard van Keken
(gekeken@zeelandnet.nl) of Elly Verhaeghe (tel. 06 - 1164 7156,
email e.verhaeghe@gemeentesluis.nl).

In het kort de ideeën op een rij.
• Een groener Oostburg
Heeft u groene vingers of een groen hart, meld u aan!
• Picknick Groote Gat wordt voorbereid
Eind september 2012 hopen we met alle Oostburgenaren de opening van de vlonderbrug over het Groote Gat te kunnen vieren. Wat is er nu mooier dan
een picknick op de Kaas en Broodsedijk aan het einde van ‘de Melkweg’? Graag bereiden we dit samen met u voor!
• Oostburg culinair
Van 29 september tot 7 oktober staat de Nederlandse Week van de Smaak in het teken van de aardappel. Wist u dat de allereerste aardappel die in
Nederland is gepoot, in 1697 Oostburg de grond in ging? Mooie aanleiding om met Oostburg aalsluiting te zoeken bij de Week van de Smaak door de
organisatie van een culinair aardappelfestijn. Heeft u inspiratie, deel die met ons!
• Eenhoornfeesten in het verschiet
In 1713 werd op het Eenhoornplantsoen een herberg gesticht met als naam ‘De eenhoorn’. Dat is volgend jaar dus 300 jaar geleden. De eenhoorn is nog
steeds het symbool van Oostburg en voor de moed en geestkracht van de bevolking die na de Tweede Wereldoorlog voor de zoveelste keer Oostburg
moest opbouwen. Het 300-jarig bestaan vormt een mooie aanleiding om de eenhoornfeesten te organiseren. Doe u mee?

Krimp-Award gewonnen door
leerlingen Zwin College

Stadsraad zet de
bloemen weer buiten

De 4-vwo leerlingen Nina Dries, Vivian van de Vrie, Myrthe de Ruijsscher en
Laura Heijens van het Zwin College in Oostburg hebben de Krimp-Award 2012
gewonnen.
Scholieren uit de gemeenten Sluis, Goes en Schouwen-Duiveland presenteerden in het stadskantoor in Goes hun oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken in hun eigen regio. Daarbij stonden krimp en leefbaarheid centraal.
Deze wedstrijd werd georganiseerd door het IVN, in het kader van het project Scholen voor Duurzaamheid. Leerlingen van vwo 4 van het Zwin College
hebben de afgelopen maanden voor het vak maatschappijleer een praktische
opdracht gemaakt die handelt over de Krimp in de provincie Zeeland en de
gemeente Sluis. Zij hebben toekomstscenario’s bestudeerd en oplossingen
uitgeprobeerd in het spel Ecopolicy. Tenslotte trekken zij conclusies en doen
suggesties voor oplossingen. In totaal zes groepjes hebben in de voorronde
op school een presentatie uitgevoerd. De besten hiervan namen deel aan de
finale in Goes en hebben dus uiteindelijk de wisseltrofee gewonnen.
Het vraagstuk waar de leerlingen aan hebben gewerkt, sluit aan bij de opgave
van het project Aantrekkelijk Oostburg. Dat de leerlingen zich bezighouden
met zaken die dichtbij huis spelen, is een prima zaak. Nina, Vivian, Myrthe en
Laura en het Zwin College, gefeliciteerd met deze prijs!

Op 14 mei a.s. zet de stadsraad de bloemetjes weer buiten! Net
als vorig jaar wordt een 70-tal vrolijk gekleurde fietsen met
bloemenmanden door de hele stad gezet. De bloemen fleuren
Oostburg op en geven de stad een vrolijke, lente uitstraling.
De stadsraad kan overigens nog wat hulp gebruiken want het
water geven en onderhouden van de bloemenpracht is natuurlijk een hele klus.
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Van Ostadestraat in mei
afgerond

In mei worden de sloopwerkzaamheden van de 25 woningen aan de Van
Ostadestraat afgerond. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat met de huurders in overleg over het vergroenen van dit gebied.

Voornemen toepassing Wet
Voorkeursrecht Gemeenten
van de baan
In juni 2011 sprak de gemeenteraad het voornemen uit om de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten toe te passen in het Ledelkwartier. Deze
wet maakt het mogelijk dat de gemeente het eerste recht van koop
heeft als een bewoner zijn huis te koop zet. De gemeenteraad heeft
op 19 april jl. besloten om af te zien van dit voornemen. De hoofdreden hiervoor is dat het plan voor de nieuwbouw van De Burght wordt
herzien. Ontwikkelingen in de zorgwereld maken dat de behoefte aan
verpleeghuisplaatsen in Oostburg in de toekomst vermindert. Het bestaande plan gaat juist uit van uitbreiding van verpleeghuisplaatsen en
is dus niet toekomstbestendig. In het kort komt het erop neer dat het
plan door de ontwikkelingen is ingehaald. Daarom wordt een nieuw
plan gemaakt voor de nieuwbouw van De Burght. De ruimte in de directe omgeving in het Ledelkwartier is daarbij niet nodig. Daarom is
het voor de gemeente niet meer nodig om het eerste recht te hebben
op de koop van vrijkomende woningen. Het voornemen om de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten toe te passen, is ingetrokken. De bewoners
zijn hierover eind maart geïnformeerd.

Bewoners aan de slag
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven 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
Carola Boonman-de Ridder.
‘’Wij wonen al jaren met veel plezier in aan de Noordwal. Door de gemeente zijn we aangemoedigd om onze woning energiezuiniger te maken. Wij dachten dat het voor ons niet eenvoudig zou
zijn. We hadden al dubbel glas en het dak was pas vernieuwd en geïsoleerd. Het leek niet makkelijk
om onze woning verder te verbeteren. Uit het maatwerkadvies bleek dat wij toch juist heel eenvoudig energiebesparing konden realiseren. Met slechts een drietal maatregelen hebben we een
energie-indexverbetering van 0,79 behaald en zijn we van een E-label naar een B-label gegaan.
Als eerste hebben we zonnepanelen laten plaatsen op ons dak. Daarvoor schakelden we een vertrouwde lokale installateur in. Nooit geweten dat het allemaal zo eenvoudig zou zijn. Binnen een
halve dag zaten de panelen op het dak. Toen het zonnetje begon te schijnen, zagen we onze elektriciteitsmeter terugdraaien. Dat is leuk! Je levert gewoon terug aan het net en je krijgt daarvoor
het volle tarief van bijna een kwartje per kWh. Onze energiekosten gaan aanzienlijk dalen en zo
dragen we bij aan een beter milieu.
Verder hebben we onze spouwmuren geïsoleerd. We wonen op een hoek, dus dat levert veel besparing op. We bleken een ideale spouw te hebben: lekker breed en mooi schoon. Binnen een
dag was deze klus geklaard. Het had niet op een beter moment kunnen gebeuren. Een week later
begon het te vriezen en zaten wij er lekker warmpjes bij. Je merkt goed dat de muren minder
koud zijn. De CV slaat minder vaak aan en het is behaaglijker. Voor het slapen gaan draaien we de
thermostaat altijd terug naar 16 graden, maar nu blijkt dat de temperatuur ’s ochtends meestal 18
graden is. Zoveel warmte blijft er dus in huis.
Als laatste hebben we kierdichting gedaan. Ook dat is comfortabel. Als je nagaat dat we jaarlijks zo’n € 625 op onze energiekosten besparen, dan kun je
wel geloven dat we erg gelukkig zijn.”
De gemeente Suis ondersteunt de bewoners graag bij kwaliteitsslag aan woningen omdat dit de vastgoedwaarde en de leefbaarheid ten goede komt.
Meer info: Elly Verhaeghe, via tel. 06 - 1164 7156, email e.verhaeghe@gemeentesluis.nl.
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Ondernemer aan de slag

Agenda
• 14 mei:
Start bloemenproject Stadsraad Oostburg.

• 24 mei:
Volgende bijeenkomst organisatie activiteiten (zie hiervoor).
Aanmelden via tel. 06 - 1164 7156 of email
e.verhaeghe@gemeentesluis.nl.

Het versterken van de centrumfunctie van Oostburg is een van de doelstellingen van het project Aantrekkelijk Oostburg. Annelies van Gijs verhuisde vorig jaar haar bloemenzaak Isabellahof van Aardenburg naar
Oostburg. Een keuze waar ze geen spijt van heeft, maar wel lang over
heeft nagedacht.
“Er is in Oostburg voldoende publiek en koopkracht. Ook het aanbod is
ruim, dat maakt het aantrekkelijk,’’ zegt ze. ‘’Mijn twijfel kwam vooral door
negatieve berichten over Oostburg. Nu heb ik aan de lijve ondervonden
dat dit zeker niet waar is, ik zou dan ook iedereen aanraden om toch over
Oostburg als centraal koopcentrum na te denken. Het zou voor Oostburg ook goed zijn dat de eigenaren van de panden die nu leeg staan,
openstaan voor en meedenken met potentiële ondernemers.’’
Dat Oostburg aantrekkelijker gemaakt moet worden beaamt Annelies:
‘’Een snelle en daadkrachtige besluitvorming is belangrijk om Oostburg
aantrekkelijk te maken,’’ aldus Annelies. ‘’Ik mis vooral veel groen. Kleine
aanpassingen als meer bloembakken in het centrum komen de uitstraling ten goede en hoeven niet veel geld te kosten. Daarbij kunnen ze
snel gerealiseerd worden. Ook muziek uit luidsprekers, tijdens feestdagen als Sinterklaas en Kerst, zou de sfeer verbeteren. Eén kleine ergernis wil Annelies toch graag kwijt: ‘’Het betaald parkeren in het centrum
werpt een drempel op voor mensen om even zomaar een boodschap
te doen. Vaak wordt er ook nog twee keer per dag gecontroleerd. Met
minder moeite rijden ze dus door naar de supermarkt. Ik vind dat de gemeente het winkelklimaat ook op die punten kan en moet verbeteren.’
Als ondernemer moet je met de tijd meegaan en blijven vernieuwen,
maar als we alle neuzen dezelfde kant op steken kunnen we denk ik heel
ver komen,’’ besluit Annelies.

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 maart is:
Ko van den Bosse
Wij zijn benieuwd wat u vindt van de digitale nieuwsbrief.
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten via
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

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.
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