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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Zon, zee, strand. Voor veel mensen dé ingrediënten voor een perfecte zomervakantie. In principe hoeven
Oostburgenaren daarvoor niet al te ver van huis. In West Zeeuws-Vlaanderen vindt u in ieder geval de laatste twee
ingrediënten in overvloed. Gelukkig heeft de zon wat uitbundiger geschenen in de tweede helft van de zomervakantie,
zodat ook hier het ultieme vakantiegevoel beleefd kon worden. Ik hoop dan ook dat zowel thuisblijvers als diegenen
die verder van huis hun vakantie vierden, hebben genoten de afgelopen weken.
De zomervakantie is vaak een periode waarin alles even stilstaat. Onthaasten, even niks moeten. Alles een tandje
lager. Maar dat geldt niet voor het project Aantrekkelijk Oostburg. Ook tijdens de zomerperiode gingen we achter de
schermen door. We hebben immers geen tijd te verliezen. Zo stond het project begin juli in de schijnwerpers met hoog
bezoek aan Oostburg vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zijn we verder
gegaan met het Masterplan, dat de gemeenteraad in september behandelt. In dit plan ligt de nadruk op samenhang
tussen de verschillende deelprojecten en daarmee op het bevorderen van een integrale aanpak van Aantrekkelijk
Oostburg. Als de raad akkoord gaat met dit plan, kunnen alle betrokken partijen verder met de uitvoering.
Naast dit serieuzere werk was er de afgelopen periode ook tijd voor vertier. In voorbereiding op het Oostburgse
aardappelfestival, dat plaatsvindt in de Nederlandse Week van de Smaak van 29 september tot en met 7 oktober, werd
tijdens de Boerendag op 11 augustus de Zeeuwse Held van de Smaak verkozen. Als één van de juryleden mocht ik
mij tegoed doen aan verschillende proeverijen. Wethouder zijn van Aantrekkelijk Oostburg heeft zo zijn smakelijke
voordelen.
In deze nieuwsbrief leest u meer over bovengenoemde en overige ontwikkelingen in Oostburg. Veel leesplezier!
Vriendelijke groeten,
Wethouder Peter Ploegaert

Denk en doe mee op
11 september
Wilt u zich inzetten voor één van de
evenementen in Oostburg? Dan bent u van
harte welkom op dinsdag 11 september
om 19.00 uur in het gemeentehuis van
Oostburg! De stadsraad en een aantal
ondernemers komen dan bij elkaar voor de
voorbereidingen van het aardappelfestijn,
de gezamenlijke picknick aan het Groote Gat
en de Eenhoornfeesten. Wilt u meedenken
en meedoen? meld u dan aan bij Gerard
van Keken (gekeken@zeelandnet.nl) of
Elly Verhaeghe (tel. 06 - 1164 7156, e-mail
everhaeghe@gemeentesluis.nl).

Held van de Smaak
Op zaterdag 11 augustus organiseerde het VOO (Vereniging
Ondernemend Oostburg) voor de negende keer de Boerendag
voor zowel toeristen als inwoners uit de regio. Een mooie
gelegenheid om de verkiezing van de Zeeuwse Held van de
Smaak, georganiseerd door de ZMf (Zeeuwse Milieu Federatie),
hieraan te koppelen. Daarnaast stond deze verkiezing in het
teken van de aardappel. En laat nou net de eerste aardappel in
Nederland, waarvan schriftelijk bewijs is gevonden, in Oostburg
geteeld zijn in het jaar 1697. Dat maakte Oostburg tot dé plek bij uitstek voor de verkiezing. Op
11 augustus presenteerden vijf genomineerden, die een passie hebben voor de aardappel, zich
aan de jury. Voorzitter van de jury was wethouder Peter Ploegaert. De verkiezing vond plaats in
Hotel Du Commerce en op de Markt. Na verschillende presentaties en proeverijen verkoos de jury
Hans Everse, chef-kok van Zorgcentrum Cleijenborch CulinR uit Colijnsplaat, tot Zeeuwse held van de
Smaak. Volgens de jury maakt zijn liefde voor het vak en de aardappel hem tot de beste ambassadeur
die Zeeland zich in de landelijke wedstrijd, die plaatsvindt op 29 september, kan wensen.
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Week van de smaak in Oostburg
Van 29 september tot en met 7 oktober vindt de landelijke Week van de Smaak plaats, die in het teken staat van
de aardappel. Onderdeel hiervan was de verkiezing Zeeuwse Held van de Smaak op 11 augustus, waarover u meer
leest op pagina 1 van deze nieuwsbrief. Tijdens de Week van de Smaak wordt in Oostburg een aardappelfestival
georganiseerd. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 oktober is er van alles te beleven!
Het programma heeft voor iedereen wat te bieden: van kookfanaat tot cultureel geïnteresseerde, van scholier tot
agrariër, van fijnproever tot aardappeleter en van toerist tot natuurlijk de Oostburger zelf. Zo staan onder andere een
culturele avond, een kookworkshop, activiteiten voor basisscholen, een nostalgische middag, een minisymposium
en uiteraard het proeven van aardappelgerechtjes op het programma. In de volgende nieuwsbrief leest u meer
over het definitieve programma. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank West ZeeuwsVlaanderen.

Aantrekkelijk Oostburg in de schijnwerpers
Donderdag 5 juli bracht Inge Vossenaar, directeur Wijken bij het directoraatgeneraal Wonen, Wijken en Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, een werkbezoek aan Oostburg. “Een goed teken”, vindt wethouder
Peter Ploegaert. “Het laat zien dat er vanuit het ministerie aandacht is en blijft voor
de krimpproblematiek in deze kern. Maar nog belangrijker: hoe we hier, samen met
inwoners en ondernemers, op in willen spelen met het project Aantrekkelijk Oostburg.”
Burgemeester Jacques Suurmond heette het gezelschap - bestaande uit de wethouders
van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de leden van de adviesgroep Aantrekkelijk
Oostburg, een delegatie van Oostburgse ondernemers, vertegenwoordigers van de
scholen en de provincie Zeeland - welkom in het Ledeltheater. Na presentaties over
Zeeuws-Vlaanderen en Oostburg ontstond een levendige discussie over de kansen die
krimp biedt. Het ministerie bood aan om ervaringen, die zij elders heeft opgedaan,
met betrokkenen uit Oostburg te delen. Het belang van grensoverschrijdende
samenwerking werd onderstreept en de maatregelen die dit kunnen bevorderen zijn
besproken. Naast economische ontwikkeling en onderwijs gingen de aanwezigen in
op de woningmarkt. Een groep ondernemers onder leiding van Ronny Rammeloo
leidde het gezelschap rond door het centrum. Inge Vossenaar toonde zich onder de
indruk van het project en wil dit graag gaan gebruiken als voorbeeld voor andere
krimpgebieden.

Spelenderwijs leren omgaan met krimp
Een computerspel over bevolkingsdaling. Op 8 juni zaten verschillende beleidsmakers die betrokken zijn bij
Aantrekkelijk Oostburg achter de laptop met de muis in de aanslag. Niet om tegen elkaar te strijden, zoals
vaak het geval is met een computerspel. Maar juist om met elkaar aan de slag te gaan, om samen te werken.
Want de ‘Krimpgame’, zoals het spel genoemd wordt, is een ‘serious game’. Via de ‘serious game’ kunnen
beleidsmakers door middel van een computersimulatiespel meer inzicht krijgen in het complexe beleidsen besluitvormingsproces dat bevolkingsdaling met zich meebrengt.
In een fictief gebied met de naam Krimpstad worden de gevolgen van bevolkingsafname in kaart gebracht.
In de veilige simulatieomgeving worden situaties nagespeeld om inzicht te krijgen in de gevolgen van
beleidskeuzes. Deelnemers op 8 juni waren de burgemeester, de drie wethouders, raadsleden, ambtenaren,
ondernemers, Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen, Woongoed ZeeuwsVlaanderen, kinderopvang en scholen. Via het spel verkenden zij hoe ieders beslissing de positie van de
ander beïnvloedde. Omdat alle betrokken partijen samen om de tafel zitten, ontstaat inzicht in elkaars
middelen en belangen. Marlou Boerbooms, projectleider: “In Oostburg maakt bevolkingsdaling deel uit van
de dagelijkse realiteit. De betrokken partijen hebben met het spel virtueel de effecten ervaren van krimp en
van beleidskeuzes. Daardoor wordt bewustwording over krimp vergroot en zoeken partijen toenadering,
waardoor de samenwerking nog beter wordt. Het bleek dan ook een voor alle partijen leerzame dag met
resultaten die toepasselijk zijn in de praktijk. Met als belangrijkste conclusie dat niemand kan vasthouden
aan de eigen positie en het eigen belang, maar dat je moet kijken naar het grotere geheel en samen richting
moet geven aan de aanpak van krimp. Dan kom je met elkaar tot het beste eindresultaat.”
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Bewoners aan de slag
Mevrouw Aarden is één van de bewoners die actief aan de slag is gegaan
met het nemen van energiebesparende maatregelen. Ze vertelt: “Mijn man
wilde zonnepanelen. Op de energiemarkt van de gemeente in november
vorig jaar kreeg hij informatie over de Oostburgse Meer Met Minder Premie.
We hebben een maatwerkadvies laten maken, waaruit bleek dat onze
woning aan de Poolster al redelijk goed geïsoleerd is. Om de beoogde 0,75
verbetering van de Energie Index te realiseren, moesten we meer doen
dan zonnepanelen plaatsen. We hebben besloten ook een warmtepomp
te laten installeren waardoor we een verbetering van 0,85 realiseerden! De
warmtepomp zorgt voor een lager gasverbruik, zonder dat we daarvoor
comfort inleveren. Deze onttrekt warmte aan de buitenlucht en benut
dit voor verwarming. De werking is te vergelijken met een omgekeerde
koelkast, niet om te koelen maar om te verwarmen. De warmtepomp geeft
een besparing van ongeveer 30 procent op de stookkosten. Omdat ons huis
met de voorkant pal op het zuiden staat, besloten we voor 12 zonnepalen
te gaan. Het dak ligt vol, want als we het doen, willen we het goed doen.
Op deze manier wekken we zelf de nodige elektriciteit op. Het is heerlijk
om de meter terug te zien draaien. Gelukkig is mijn man heel handig en
volgt hij via de computer de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de
zonnepalen die hij in een grafiek zet. De zonnepanelen en warmtepomp
zijn geïnstalleerd door een installatiebedrijf uit de gemeente. We hebben
ons label D verbeterd naar een label A. Laat de zon nu maar schijnen!”
De gemeente Sluis ondersteunt bewoners graag bij het nemen van
energiebesparende maatregelen, omdat dit de vastgoedwaarde en de
leefbaarheid ten goede komt en leidt tot een lagere energierekening
voor bewoners. Ook enthousiast geworden? Neem dan contact op met
Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156 of e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Agenda
• 22 augustus:
19.30 tot 21.00 uur: inloopavond voor bewoners van de Van
Ostadestraat, Bestevaerstraat en de Paulus Potterstraat over
vervanging van de riolering. Persoonlijke uitnodiging volgt.

• 11 september:
19.00 uur, gemeentehuis Oostburg: bijeenkomst voor bewoners
en ondernemers die willen bijdragen aan het project Aantrekkelijk
Oostburg.

• 3 tot en met 7 oktober:
aardappelfestival in Oostburg.

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 juni is
W.D. van Moorten!
De winnaar ontvangt de theaterbon zo snel mogelijk thuis.
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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