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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Aan de slag! Dat is de zin waarmee het college van de gemeente Sluis het voorwoord afsluit in het Masterplan
Aantrekkelijk Oostburg. Dit Masterplan heeft het college aangeboden aan de gemeenteraad. Op 27 september neemt
de raad een besluit hierover.
Niet voor niets sluit het college af met deze zin. Want dát er wat moet gebeuren in Oostburg, daar waren velen
het al snel over eens. Wát er moet gebeuren, dat beslis je niet van het ene op het andere moment. Daar gaat een
weloverwogen voorbereidingsperiode aan vooraf, waarvan het Masterplan een belangrijk onderdeel uitmaakt. Want
het gaat niet alleen om een aantrekkelijk centrum en balans op de woningmarkt. Het gaat om een integrale aanpak van
alle deelprojecten. Maar vooral gaat het om en over mensen. Om en over de inwoners en ondernemers van Oostburg.
Met het aanbieden van het Masterplan aan de gemeenteraad staan we inmiddels aan de vooravond van de
uitvoeringsfase. Hoe willen we met elkaar balans aanbrengen op de woningmarkt? Hoe krijgen we een aantrekkelijker
centrum? En hoe betrekken we daar inwoners en ondernemers bij? In het Masterplan geven we daarop antwoord.
Als de raad akkoord gaat, dan hebben we een kader waarbinnen we de plannen kunnen gaan verwezenlijken. Dan
kunnen we aan de slag. Ik heb er zin in. U ook? Want Oostburg verdient het om (weer) het kloppend hart van de
gemeente Sluis te worden!
Vriendelijke groeten,
Wethouder Peter Ploegaert

Masterplan: een
kader voor de
toekomst
Een foto van de watertoren, de Eenhoorn, het Groote Gat en de streekmarkt. Ze sieren de voorkant van het Masterplan. Een plan dat richting geeft aan de
maatregelen die nodig zijn om Oostburg aantrekkelijker te maken. Een plan dat een kader biedt voor de toekomst. Met daarin centraal de woningmarkt,
het centrum en de mensen. Een plan dat laat zien dat het mogelijk is om met de nodige middelen een groots effect te bereiken. Een betere verkeersroute,
een toegankelijker centrum met aansprekende winkels, balans op de woningmarkt, meer groen, het zichtbaarder maken van de kwaliteiten van Oostburg. Het lijkt een utopie, een ideaalbeeld. Natuurlijk, er is een lange weg te gaan. Maar door gefaseerd over te gaan tot actie, komt dat ideaalbeeld stap
voor stap dichterbij. En dan blijkt het geen utopie, maar straks de werkelijkheid. Daar hebben we ieders steun wel bij nodig. In de eerste plaats die van de
gemeenteraad, die 27 september een besluit neemt over het plan. Als dit een positief besluit is, kunnen we verder. We hopen dan te mogen rekenen op
uw medewerking, op uw stem tijdens uiteenlopende bijeenkomsten en op uw begrip tijdens werkzaamheden die overlast met zich meebrengen. Zodat
we met elkaar het ideaalbeeld kunnen verwezenlijken.
Benieuwd naar het Masterplan? U kunt deze downloaden via www.gemeentesluis.nl>projecten en plannen>overzicht lopende projecten>project Aantrekkelijk Oostburg. Ook kunt u een bezoek brengen aan de besluitvormende raadsvergadering op donderdagavond 27 september in het gemeentehuis in Oostburg. U kunt de agenda van deze vergadering raadplegen via http://www.gemeentesluis.nl/bis. In de eerstvolgende nieuwsbrief leest u meer
over hoe het Masterplan is ontvangen door de gemeenteraad en wat de vervolgstappen zijn.
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Aardappelfestival in
Oostburg
Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 oktober vindt,
tijdens de landelijke Week van de Smaak, in Oostburg
het aardappelfestival plaats. De Week van de Smaak
staat dit jaar namelijk in het teken van de aardappel. De eerste geschreven bewijzen van de aardappelteelt in Nederland zijn afkomstig uit Oostburg
en dateren van 1697. “Nou en?” zou u dan kunnen
denken. Tot op de dag van vandaag worden er nog
steeds veel aardappelen geteeld in West ZeeuwsVlaanderen. De aardappel hoort bij de identiteit
van Oostburg en de West Zeeuws-Vlaamse regio.
Voldoende reden om de aardappel centraal te stellen tijdens het nieuwe
aardappelfestival in Oostburg (ofwel de Érpel fieste Wôsburg). Bijna een week
lang worden met en door de Oostburgse ondernemers en in samenwerking
met inwoners activiteiten rond de aardappel georganiseerd. 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. Kom langs en ervaar, beleef en proef het zelf!

Bewoners aan de slag
De heer Sinack uit de Burgemeester
Gratamastraat hoorde van zijn kinderen, die ook deelnemen aan de Oostburgse Meer Met Minder regeling,
dat hij zijn woning energiezuiniger
kon maken. “Ons huis is een hoekhuis
en heeft veel buitenmuren en dat
geeft een koude tocht in huis. Via een
Oostburgse aannemer liet ik een
maatwerkadviseur komen die een EPA rapport heeft opgesteld en ons huis
een energielabel F gaf. Met spouw- en zolderisolatie hebben we een energiesprong van 0.92 energie-indexpunten gemaakt en is in maart 2012 een label
C bereikt. We gaan nog verder met verbeteren door tochtstrippen en spaarlampen te gebruiken. Wij zijn erg tevreden met hoe het verlopen is, het werk is
goed uitgevoerd, de begeleiding was fijn en de subsidie is al uitbetaald.”
De gemeente Suis ondersteunt bewoners graag bij de kwaliteitsslag aan woningen omdat dit de vastgoedwaarde en de leefbaarheid ten goede komt en
leidt tot een lagere energierekening voor bewoners. Meer info: Elly Verhaeghe,
tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Programma:
Woensdag 3 oktober 20.00 uur
Thema-avond ‘De Aardappeleters’ - Ledel Theater
Lezing door Jacqueline Bekkers (manager exposities, Van
Gogh Village Nuenen) over onder andere Van Gogh’s Aardappeleters. Aansluitend de film ‘De aardappeleters’ van Arno
Hagers. Entree: € 5,-.
Donderdag 4 oktober 19.00 uur Kookworkshop ‘De super
veelzijdige gewone aardappel’ - Kookwinkel Bianca Bonte
Een kookworkshop van de wereldkampioen stamppot maken en de Zeeuwse held van de Smaak 2012, Hans Everse.
Met medewerking van Michiel Buijsse en www.prettypotatoes.com. Entree: € 7,50.
(inschrijven via: info@biancabonte.nl)
Vrijdag 5 oktober 15.30 – 17.30 uur Nostalgische middag
over de aardappels van toen - Feesttent op de Markt
Een aantal agrariërs kijkt terug op het telen, planten, wieden, rooien en verhandelen van (poot)aardappels in de vorige eeuw aan de hand van foto’s en film. Ook kijken we terug
op de functies van de Markt in Oostburg. Dit onder leiding
van Tonie Becu-Risseeuw. Entree: gratis.
Vrijdag 5 oktober 19.30 – 21.30 uur De geschiedenis en
toekomst van de aardappel - Feesttent op de Markt
Eddie Niesten, ‘goestingdeskundige’ uit Antwerpen, vertelt
over de geschiedenis van de aardappel. Jean-Pierre van Wesemael uit Nieuw-Namen vertelt over de zilte aardappel en
Michiel Buijsse uit Biervliet verhaalt over zijn ‘pretty potatoes’. Entree: gratis.
Zaterdag 6 oktober 12.00 – 01.00 uur Proeverij van
Aardappelgerechtjes - Feesttent op de Markt
In de middag en avond proeverijen van mini-aardappelgerechtjes voor slechts 10 euro, met muziek voor klein en
groot en afsluiting van de avond met een band. Gerechten
van Hotel du Commerce, de Kiosk, Loesjes Lunchroom, de
Smaakmaker, de Smickelaer, het Stadhuis, eetwinkel Valk,
Restaurant ‘t Is Boven, Pladdetbrood- en banketbakkerij en
met medewerking van Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen. Uw
drankje wordt verzorgd door café de Drie Musketiers, café
de Zeeuwse Meisjes, Penny Lane en Muziekcafé Melody Music Oostburg. Bloemenwinkel Isabellahof staat garant voor
de sfeervolle aankleding van de feesttent. Het evenement
wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Bijeenkomst 11 september goed bezocht
Op 11 september kwamen de bewonersgroep met vertegenwoordigers uit de Noordwal en het Ledelkwartier en de externe klankbordgroep voor het
laatst bij elkaar. De bewoners verenigden zich begin 2011 in de bewonersgroep nadat de Noordwal en het Ledelkwartier werden aangewezen als ‘zoekgebieden’ voor herstructurering. Mede dankzij de inzet van de bewoners besloot de gemeenteraad in juni 2011 om niet over te gaan tot gedwongen
aankoop en eventueel sloop van woningen in deze buurten. Met de vaststelling van het Plan van Aanpak is ingezet op herstel van de woningmarkt
en een kwaliteitsverbetering van bestaande woningen in heel Oostburg. De bewoners die aanwezig waren blijven meedenken en meedoen om Oostburg aantrekkelijker te maken. Wilt u ook meedenken en -doen? Meldt u zich dan aan bij Gerard van Keken (gekeken@zeelandnet.nl) of Elly Verhaeghe
(tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl).
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Herinrichtingsplan ‘t Vestje goed ontvangen
Woensdagavond 22 augustus presenteerden de gemeente en Woongoed ZeeuwsVlaanderen tijdens een inloopavond het ‘Herinrichtingsplan fase 1 ‘t Vestje’ aan de
bewoners van Kroonwijk. De riolering en de trottoirs in verschillende straten rondom ‘t Vestje zijn namelijk aan vervanging toe. Omdat uit reacties vanuit het project
Aantrekkelijk Oostburg blijkt dat de betreffende straten een versteende indruk achterlaten, wordt gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het straatbeeld te
verbeteren door meer groen aan te brengen. In het herinrichtingsplan worden de
ideeën uitgewerkt. De animo voor de inloopavond was groot. Woongoed ZeeuwsVlaanderen heeft inmiddels huurwoningen gesloopt in de Van Ostadestraat aan de
rand van Oostburg. De bewoners reageerden positief op het plan hier een parkachtige omgeving te maken. Ook de andere plannen voor vergroening vielen in goede
aarde. De bewoners konden op- en aanmerkingen op kaarten schrijven en meegeven aan de plannenmakers. Wethouder Conny Almekinders bedankte de bewoners
voor hun komst en betrokkenheid.

Ondernemen op
niveau: de watertoren

Speeldag ‘t Vestje

Neeltje de Best en Henk Niggebrugge zijn ieder apart de eigenaren van de
watertoren in Oostburg. Komend van buiten Zeeland startten zij in 2005 dit
avontuur, ieder met hun eigen ideeën. Er waren geen voorzieningen in de
toren en door hard werken hebben zij de watertoren bewoonbaar gemaakt.
De eigenaren verdeelden de ruimtes. Ieder heeft een eigen ingang en de helft
van de begane grond. Neeltje heeft daarnaast de kelder in gebruik en Henk de
eerste etage. Naast riolering, verwarming en watervoorziening zijn in de kelder
slaapruimtes en een keukenblok gerealiseerd. Op de begane grond zijn kleinere
ruimtes gemaakt waarvan één van de kamers een beetje geïsoleerd is, waardoor
het er in de winter behaaglijker is. Neeltje oefent haar werk uit in de watertoren,
gericht op gezinsbegeleiding. Daarnaast organiseren de eigenaren exposities.
De prachtige werken van Karina Beumer, die nog mooier uitgelicht worden met
de watertoren als decor, zijn daar momenteel te bezichtigen.

Johnny Fenijn, zijn vrouw Heidi en hun vriend Erwin Martens
hebben dit jaar voor de vierde keer met succes een speeldag aan
‘t Vestje georganiseerd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op
zaterdag 8 september was het een prachtige zonovergoten dag.
Meerdere springkussens, een grote waterglijbaan, rodeostier,
clown, gezellige eet- en drinkkraampjes en activiteiten zoals schilderen, paardrijden en schminken. Er was van alles te beleven! Vele
enthousiaste kinderen, ouders en grootouders uit Oostburg en
omliggende kernen wisten de weg naar ‘t Vestje te vinden. Erwin
en Johnny stonden vier jaar geleden paraat met ‘Koek en Zopie’
voor de schaatsers op ‘t Vestje. Daar bedachten ze de speeldag.
Ieder stortte 350 euro in de pot, want ze wilden de kinderen een
gratis speeldag aanbieden. Ze vonden sponsors: Rabobank, Woongoed
en materiaalsponsors. Om het financieel gedekt te houden verkochten ze de dag zelf enveloppen en ook de verkoop van wafels
en drank droeg bij aan de opbrengst. Alle vier de speeldagen verliepen op rolletjes dankzij de inzet van vrijwilligers, dit jaar zo’n
20, allemaal uit de Finlandwijk. Een leuke bijkomstigheid is dat
de band tussen bewoners hierdoor nog hechter is geworden. Inmiddels is dan ook Stichting het Vestje in het leven geroepen. Van
daaruit organiseren bewoners onder andere een kleurwedstrijd
met Pasen en zetten ze met Kerst een acht tot negen meter hoge
kerstboom op ‘t Vestje. Dit jaar helpt de stichting mee met een
initiatief van de stadsraad voor een Halloweenoptocht in november. Kortom, de stichting leeft! Benieuwd? Neem een kijkje op de
facebookpagina van ‘Stichting het Vestje’.

Aanvankelijk leverden de GSM-antennes op het dak inkomsten op, maar deze
zijn weggevallen door vernieuwde ontvangstsystemen zoals glasvezelkabels in
de grond. Mede daarom besloten de eigenaren in 2011 de watertoren te koop
te zetten. De eigenaren staan open voor suggesties of vragen van bewoners en
willen graag samen met hen nadenken over mogelijkheden. Misschien bent u
bijvoorbeeld geïnteresseerd om één van de andere ruimtes op te knappen, te
bewonen of als werkruimte te gebruiken. De eigenaren gaan dan graag met u in
gesprek! Daarnaast wil Neeltje graag haar werkruimte beschikbaar stellen voor
bijeenkomsten van verschillende groepen, zoals alleenstaande buitenlandse
vrouwen. Tot slot doet Henk graag een oproep aan Oostburgenaren om, als ze
tuintegels en stenen over hebben, deze aan hem beschikbaar te stellen voor een
oprit in zijn tuin. U kunt contact opnemen met de eigenaren via
www.watertoren-oostburg.nl.
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Meer Met Minder:
stand van zaken

Agenda
Donderdag 27 september vanaf 19.30 uur:
Besluitvormende raadsvergadering over onder andere
het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg, gemeentehuis
in Oostburg.

In elke nieuwsbrief doet een bewoner verslag van het verbeteren van
de eigen woning. Dit komt voort uit het beschikbaar stellen van een
Meer Met Minder premie van € 3.500,- door Aantrekkelijk Oostburg voor
honderd woningeigenaren. De gemeente Sluis werkt hierbij samen met
de stichting Meer Met Minder (MMM), die ook actief is voor de provincie
Zeeland en overige Zeeuwse gemeenten. Het doel is een betere kwaliteit
van de woning door een energie-index verbetering van tenminste 0.75.
Het gaat ook om het behoud van de waarde van de woning, meer comfort
en minder energiekosten. In Oostburg hebben tot nu toe 133 bewoners
een Energie Prestatie Advies (EPA) rapport door een maatwerkadviseur
laten opstellen. MMM heeft voor 97 bewoners de premie gereserveerd,
er zijn nog 17 mensen die ook aan de slag willen gaan. Inmiddels zijn 32
bewoners klaar met de werkzaamheden en zij hebben het subsidiebedrag
ontvangen. Gemiddeld namen zij drie maatregelen en verbeterden zij
de energie-index met ruim één punt. Meerdere woningen hebben het
hoogste energielabel A gehaald. Een aantal mensen is zo enthousiast
dat ze na de subsidie-uitkering doorgaan met het verder verbeteren van
hun woning. Wilt u zich ook aanmelden voor de MMM premie Oostburg,
neem dan contact op met Elly Verhaeghe (tel. 06 - 1164 7156, e-mail
everhaeghe@gemeentesluis.nl).

Woensdag 3 tot en met zaterdag 6 oktober:
Aardappelfestival Oostburg, op en rondom de Markt.

Tot en met eind oktober:
Exposities van Jos Paridaen uit Aardenburg en José van
Zuilekom uit Oostburg. Jos Paridaen exposeert in het pandje
naast bakker Pladdet en José van Zuilekom in het pand van
de oude Musicstore, beiden aan het Eenhoornplantsoen
in Oostburg. De schilderijen staan in de etalages en zijn te
bekijken door de winkelruiten.
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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
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