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Beste inwoners en 
ondernemers van Oostburg,

Wereld Jamboree: 
Oostburg ontmoet 
Japan

Centrumplan herinrichting 

“Nu het voorjaar en het mooie weer zich weer 
aankondigen, krijgen de mensen last van 
lentekriebels en willen ze naar buiten. Als lid van 
wandelvereniging ‘Voor de Wind’ worden er dan 
ook weer de nodige kilometers gelopen. Ik hoor u 
denken, “is er een wandelvereniging in Oostburg?”. 
Jazeker! En de vereniging is in de 5 jaar dat deze 
bestaat uitgegroeid tot 200 leden. Met tochten in 
Sluis, Groede, Breskens en Oostburg komen er in 

totaal per jaar ruim 4000 wandelaars in actie om de mooie gebieden rond deze plaatsen 
te verkennen.

In Oostburg kent natuurlijk iedereen de Avondvierdaagse. Dit jaar wordt deze voor de 
70e keer georganiseerd. Op de laatste zondag van juni is er de Eenhoorntocht. Deze tocht 
gaat natuurlijk langs het Groote Gat. De langere afstanden gaan door de mooie polders 
rond Oostburg. Op deze manier wordt de Eenhoornstad weer op de kaart gezet. Vooral de 
zuiderburen komen er graag de grens voor over. Ook vele inwoners zijn dan van de partij 
om de beentjes te strekken.

Een veel gehoorde opmerking is dan ook dat er nog veel paadjes zijn, waarvan men het 
bestaan niet afwist. Dus is er nog veel te ontdekken zo dicht bij huis. Hopelijk wilt u op deze 
manier ook nog eens op ontdekkingstocht gaan en deelnemen aan één van de tochten. 
Alvast een mooie wandeling toegewenst!”

Petra Dierikx 

Meer informatie: www.wvvoordewind.nl

“Wij zijn Lobke en Nienke Dierikx en zitten allebei al meer 
dan 7 jaar op scouting in Oostburg. Bijna twee jaar geleden 
schreven wij ons in voor de Wereld Jamboree. Dit is een groot 
scoutingevenement dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. 
Deze keer, zomer 2015, is het in Japan (Kirara-hama) waar 
ongeveer 30.000 scouts van over de hele wereld samenkomen. 
In totaal zijn er 684 jeugddeelnemers uit Nederland. We 
hebben inmiddels vier voorbereidingskampen achter de rug. 
Op 20 juli vertrekken we richting Japan. Eerst reizen we rond 
in Japan en gaan we bij een Japans gastgezin slapen. Daarna 
is het de Jamboree, waarin we erg veel zin hebben!” 

Het herinrichtingsplan Centrum Oostburg is eind vorig jaar gepresenteerd aan bewoners en 
ondernemers. Het plan laat zien hoe de buitenruimte in het centrum van Oostburg eruit kan 
komen te zien en werd overwegend positief ontvangen. Het plan lag zes weken ter inzage 
in het KCC van het gemeentehuis. De binnengekomen inspraakreacties zijn, voor zover 
mogelijk, verwerkt in het plan. Op 10 juni staat het plan op de agenda van de raadscommissie 
Openbare Ruimte/AB. Op 25 juni wordt het plan behandeld tijdens een besluitvormende 
raadsvergadering. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats van 19.30 tot 
22.00 uur in het Belfort in Sluis. Raadpleeg de agenda van beide raadsvergaderingen via  
www.gemeentesluis.nl/bis. Bij een positief besluit kan de uitvoering in het najaar beginnen.  

http://www.wvvoordewind.nl
http://www.gemeentesluis.nl/bis


Nieuws van de stadsraad 
Oostburg 

Eenhoornfestival verbindt 

JOTA zoekt vrijwilligers                   

Het eerste lustrum!

In deze rubriek leest u meer over activiteiten van de stadsraad Oostburg. Want de stadsraad is 
actief op vele fronten en doet veel voor de inwoners van Oostburg. Ook is de stadsraad een 
belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Sluis. Wilt u ook graag iets doen voor Oostburg? 
Of heeft u vragen aan de stadsraad? Dan kunt u contact opnemen met voorzitter Robert de Jonge 
via robert@vantkorteheertje.nl. 

Voor de vijfde keer alweer staan de fietsen met de 
bloemenmandjes in het centrum van Oostburg. De 
stadsraad Oostburg heeft autoschadeteam Deschatech 
opdracht gegeven de fietsen opnieuw te spuiten, 
zodat ze nu weer glimmend en kleurig het straatbeeld 
opfleuren. Familie De Schrijver en de Gamma sponsorden 
de bevestigingsmaterialen en de plantjes zijn ook dit 
jaar weer door medewerkers van Life and Garden in 
de mandjes gezet. Het is een  traditie geworden dat 
bewoners van Oostburg de plantjes verzorgen en 
voorzien van (veel) water, want dat betekent dat we een 
mooie zomer krijgen. De stadsraad is erg blij met deze 
hulp, want anders zou dit project niet kunnen slagen.
We rekenen er dan ook op dat iedereen het werk van de 
bewoners en de stadsraad respecteert, zodat inwoners 
en toeristen de komende maanden van een “blommig” 
Oostburg kunnen genieten! 

STADSRAAD
OOSTBURG

"Op 25, 26 en 27 september vindt alweer de 
vierde editie van het Eenhoornfestival plaats! 
Het bestuur is al geruime tijd druk bezig met 
de nodige voorbereiding. Met de ervaring van 
de vorige edities proberen we het geheel nog 
completer te maken. Er zijn activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen, van zeer jong tot stokoud.

Een belangrijke factor van het festival is de ver-
binding. De verbinding van de Oostburgse be-
volking door met elkaar te genieten van Kunst 

en Cultuur, van muzikale optredens voor alle leeftijdsgroepen, van Eten en Drinken en Sport en 
Spel. En niet te vergeten van de Oecumenische Kerkdienst en de traditionele Picknick aan het 
Groote Gat. Al deze factoren maken dit driedaagse programma nog uitgebreider en aantrekkelij-
ker. Het wordt Genieten met een hoofdletter G! 

Kijk eens op onze prachtige website www.eenhoornfestival.nl of onze facebookpagina. Hierop 
onthullen we al een deel van het programma. Natuurlijk zijn we ook op Facebook vertegenwoor-
digd! Deelnemers voor de Platen- en Boekenmarkt en natuurlijk de Kunst- en Cultuurmarkt kun-
nen zich opgeven via info@eenhoornfestival.nl.

Staan de datums al in uw agenda? Zo nee, noteer ze dan alsnog, want dit mag u niet missen!"

Bestuur Stichting Eenhoornfestival

Middenin het centrum, aan het Raadhuisplein 4, gaat JOTA zich vestigen. Een centrum waar  
mensen elkaar kunnen ontmoeten. JOTA is een initiatief van de Protestante Kerken in  
West Zeeuws-Vlaanderen en wordt gerund door  enthousiaste vrijwilligers. Joke Steeneveld: 
"JOTA verwijst naar de kleinste Griekse letter en betekent ‘het allergeringste’. Het idee is dat er uit 
dit niets iets moois kan groeien. JOTA biedt ruimte waar mensen elkaar kunnen stimuleren om 
problemen op te lossen, in een omgeving waarin respect en liefde de uitgangspunten zijn. Er 
is een zithoek, stiltecentrum en keuken. De officiële opening is na de zomer. Vanaf dan kunnen 
mensen er samen koken en eten en onder andere kapotte materialen herstellen in de werkplaats." 
 
De voedselbank is al gestart in het pand. Op dit moment worden de vrijwilligers ingewerkt. 
Er worden nog meer vrijwilligers gezocht! Per dagdeel zijn er twee vrijwilligers nodig. Eén die 
voor het eten en drinken zorgt en de ander die beschikbaar is voor een praatje. Er zijn al gast-
vrouwen of gastheren, maar er zijn er meer nodig. Heb jij een luisterend oor en een open hart, 
ben je nieuwsgierig naar de doelstellingen van JOTA, kun je respectvol met mensen omgaan 
en steek je graag de handen uit de mouwen? Meld je dan aan bij JOTA via 0117-451073 of  
via jota.oostburg@gmail.com!
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Van twee huizen naar één comfortabele woning 

Meer informatie

Uw woning verdient het!

De Provincie Zeeland en de gemeente Sluis stimuleren bewoners om hun woning 
samen te voegen met één van de aanliggende woningen. De gemeente geeft een 
eenmalige financiële waarderingssubsidie tot  €15.000,-. Dit bedrag is te stapelen met 
de Provinciale Waarderingsbijdrage (PIW) tot €25.000,-, zodat de subsidie kan oplo-
pen tot maximaal € 40.000,-. 

Isabel Fevery en Ronny Oosterlinck maken één woning van twee huizen aan de 
Nieuwstraat 19 en 21 in Eede. “Wij wonen sinds 2008 op nummer 21 en hebben die 
woning helemaal opgeknapt. In 2013 kregen we de kans om nummer 19 te kopen. 
Wij dachten dat we het konden verbouwen en geschikt konden maken voor onze 
moeder. Ronald de Croock, gemeenteraadslid, kwam toevallig met een collectebus 
langs en attendeerde ons op de stimuleringsregelingen om woningen samen te 
voegen. We namen contact op met Johan Gerrits van de gemeente Sluis en met de 
Provincie. We voldeden aan de voorwaarden en kregen de bijdrage toegekend. De  

verbouwing is vervolgens gestart en nu in volle gang. Kozijnen worden vervangen en gevels aangepast zodat er een geheel ontstaat.  De woning wordt levens-
loopbestendig gemaakt en goed geïsoleerd. In de aanbouw van nummer 21 komt een brede doorgang naar nummer 19 die leidt naar de douche, slaapkamer 
en hal en een nieuw gebouwde garage. De beide tuinen worden samengevoegd en er komt een overkapt tuinterras. Kortom, wij krijgen een droomhuis!"
    
De gemeente Sluis ondersteunt bewoners graag bij het samenvoegen van woningen omdat dit leidt tot een beter evenwicht op de woningmarkt en dit de 
leefbaarheid ten goede komt.  De regeling geldt voor alle inwoners van de gemeente Sluis. Inwoners van de gemeente kunnen voor meer informatie contact 
opnemen met Johan Gerrits (tel. 140117, e-mail jgerrits@gemeentesluis.nl) of Elly Verhaeghe (tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl).
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Met de regeling ‘Uw woning verdient het’ kunt u, als inwoner van 
Oostburg, dit jaar € 75,- ontvangen voor het opknappen van de bui-
tenkant van uw woning. Het geld is beschikbaar voor maximaal 100 
woningen in Oostburg en wordt toegekend op volgorde van bin-
nenkomst. Het doel van de regeling is verbetering van het aanzicht 
van uw woning of garage, behoud van de vastgoedwaarde en het 
stimuleren van samenwerking tussen buren. 

Robert en Reen maken gebruik van deze regeling en werken hard aan de gevel-
verbetering van hun woning aan de Nieuwstraat 66 en het ernaast gelegen atelier.  
De kozijnen zijn geschuurd en de voordeur en een steunpilaar werden rood geverfd, 
wat goed afsteekt tegen de al bestaande zwarte betegeling rond de voorruiten van 
de voorgevel. De zwarte kleur is met verf doorgezet boven de ruiten. Robert en 
Reen hopen met het verfwerk dat de twee panden meer als één geheel overkomen. 

Ook Ruben en Manon gaan, gestimuleerd door de regeling, hun woning 
aan de Saturnus 6 opknappen. Zij gaan samen met hun buren, de fami-
lies Beerendse en Van Donkelaar, aan de slag. Ruben las de actie in de 
krant en vroeg zijn buurgenoten om mee te doen. Naast zijn voordeur 
en kozijnen schildert hij ook zijn garagedeur. Ruben vindt het een goede 
actie naar bewoners toe, maar ook naar de middenstand van Oostburg. 
Want daar koop je immers je verfmateriaal.  

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met Elly Verhaeghe, 
tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl. Ook kunt u een voucher 
invullen, die in het KCC van het gemeentehuis in Oostburg ligt. De vergoeding van 
€75,- euro ontvangt u als u voldoet aan de voorwaarden en als u de factuur van 
ingekochte materialen bij de gemeente indient. Voor meer informatie klik hier. 

mailto:jgerrits%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.gemeentesluis.nl/Nieuws_en_Activiteiten/Nieuws/2015/April/Tegemoetkoming_voor_buitenonderhoud_woningen_in_de_kern_Oostburg
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Bewoners aan de slag

Multifunctioneel Centrum Oostburg 

Een huis voor de gierzwaluwen 
De familie Corijn ging aan 
de slag met het energie-
zuiniger maken van haar 
woning uit de jaren '70 in 
de Poolster. Ronald en Re-
natha: "In die tijd werd een 
woning al wel voorzien van 
een dunne isolatielaag in de 
spouwmuren, dak en onder 
de vloer in de kruipruimte. 
Het isolerende effect werd 
steeds minder en na con-
trole door een bouwkundig 
inspecteur werd al gauw 
duidelijk dat ook wij toe waren aan het aanbrengen van 
nieuwe isolerende maatregelen. Een maatwerkadviesrap-
port werd opgesteld. Onze woning bleek over een D label 
te beschikken met een EnergieIndex van 1,88. Vorig jaar juni 
hebben wij de eerste stappen gezet met het aanbrengen 
van 18 zonnepanelen op ons dak. Het bleek een goede 
stap te zijn, want de opbrengst van de panelen overtreffen 
onze verwachtingen. Een tweede stap kon niet uitblijven.  
Elly Verhaeghe zette ons direct op het goede spoor. De 
kruipruimte van de woning werd van thermische Klimade-
kens voorzien. De luchtvochtigheid in de kruipruimte werd 
daardoor tot een minimum teruggebracht en alle muren 
werden met Pur’fect isolatieschuim ingespoten. Een mate-
riaal waardoor de muren, ondanks de hoge isolerende wer-
king, toch blijven ademen. Na inspectie bleek onze woning 
het A label te hebben verworven! De isolerende werking 
was direct goed merkbaar. Dit hadden we eigenlijk al vele 
jaren eerder moeten doen. Wij zijn er erg blij mee!"

De gemeente Sluis ondersteunt bewoners graag bij de 
kwaliteitsslag van woningen omdat dit leidt tot een lagere 
energierekening en dit de vastgoedwaarde en de leefbaar-
heid ten goede komt. De regeling geldt nu voor alle inwo-
ners van de gemeente Sluis. Inwoners van Oostburg kunnen 
meer informatie krijgen bij Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156,  
e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Met het slopen van de woningen aan de Quarles van Uffordweg verdween gelijk het 
onderkomen van gierzwaluwen. Gierzwaluwen nestelen zich vaak in bestaande holten, 
zoals onder dakpannen en in muurspleten. Wist u dat gierzwaluwnesten het hele jaar 
door beschermd zijn? Ook na de broedperiode mogen de nesten niet zomaar verwijderd 
worden. Zij zijn voor hun nestgelegenheid van onze bouwwerken afhankelijk en komen 
elk jaar op hetzelfde nest terug. Bij de sloop van woningen moet eerst vastgesteld wor-
den of en waar de gierzwaluwnesten zitten. Om vervolgens op dezelfde locatie, of in de 
buurt, nieuwe nestgelegenheid te bieden. Daarom heeft Woongoed Zeeuws-Vlaande-
ren, in overleg met de Gierzwaluwbescherming, voor een alternatief gezorgd: een ‘boom’ 
met nestkasten. Deze ‘boom’ is gemaakt door landschapper Jos Willemsen en is geplaatst 
bij Kindercentrum Kidz!, grenzend aan het terrein aan de Q. van Uffordweg. Zo leert de 
opgroeiende jeugd meer over gierzwaluwen en komt de natuur een stap dichterbij! 

Tijdens de bouw van het Multifuctioneel Centrum (MFC) komt in iedere nieuwsbrief één 
van de toekomstige gebruikers in beeld. Dit keer is dat de GGD. 

Monique de Paauw werkt als jeugdarts KNMG bij de GGD Zeeland. Samen met twee jeugd-
verpleegkundigen (Veronique Hol en Marina de Dobbelaere) gaat zij werken in het MFC 
Oostburg. “Wij gaan daar het consultatiebureau bemensen. Kinderen in de leeftijd van  
0 tot 12 jaar worden hier met hun ouders opgeroepen.  Wij doen de preventieve gezond-
heidsonderzoeken van de kinderen uit de kernen Oostburg, IJzendijke, Aardenburg/Eede, 
Waterlandkerkje, Zuidzande en Biervliet. Kinderen van 0 tot 4 jaar wegen en meten wij, 
onderzoeken we lichamelijk, screenen wij op hun ontwikkeling en vaccineren wij. Ook 

geven we voedings- en opvoedingsadviezen en beantwoorden we vragen van ouders. Daarnaast zien wij kinderen uit de basisschoolleeftijd voor preventieve ge-
zondheidsonderzoeken en onderzoeken op indicatie (op vraag van ouders of van school). Ook verzorgen wij de massale vaccinaties (HPV en BMR/MenC). Oudere 
kinderen worden gezien op het Zwincollege. Het voordeel van onze aanwezigheid in het MFC is dat het contact met de basisscholen in de kern Oostburg versterkt 
wordt. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen met vragen makkelijk binnenlopen, net als ouders van schoolgaande kinderen. Op termijn organiseren wij een 
inloopspreekuur voor ouders met vragen over hun kind. We verwachten dus een nog intensievere en betere samenwerking met de scholen. Ook worden de lijntjes 
met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf korter, waardoor overleg makkelijker en sneller tot stand komt. Dit is voor alle partijen winst!"

Vlnr: Marina de Dobbelaere, Monique de Paauw, Veronique Hol

mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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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 bijdragen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de 
Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Warmande en Rabobank 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 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 ligt in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg. De redactie behoudt 
zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Uitgave:  Gemeente Sluis
Redactie:  Gemeente Sluis
Concept en realisatie: We-r Creative
  Gemeente Sluis
Foto’s:  Gilbert Bieshaar, 
  Gemeente Sluis, 
  Ronny Rammeloo, 
  Geïnterviewden

De naam van de winnaar van Ontdek je plekje wordt niet meer gepubliceerd in de nieuwsbrief, maar krijgt voortaan persoonlijk bericht.

Oostburgenaar en fotograaf Gilbert Bieshaar trakteert u in iedere 
nieuwsbrief op een rondgang langs typisch Oostburgse plekjes. 
Weet u waar deze detailfoto is gemaakt? Laat u dan van uw beste 
Oostburgse kant zien en mail de oplossing zo snel mogelijk naar  
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Degene met de juiste 
inzending ontvangt een theaterbon van het Ledeltheater ter 
waarde van € 10,-. Zijn er meerdere goede inzendingen, dan wint 

degene die het eerste heeft gemaild. In de volgende nieuwsbrief laten we de complete foto zien 
en tonen we weer een nieuwe detailfoto van een volgend typisch Oostburgs plekje. 

Ontdek je plekje in Oostburg: 
doe mee en win een theaterbon

Agenda:

Oplossing 
Nieuwsbrief nr. 23
HemaNieuw fragment

Henk Fenijn passende 
schoenmode
Al 20 jaar werkt Henk Fenijn als schoenconsulent in de Brouwerijstraat 33, samen met zijn 
echtgenote Ellen en drie medewerkers. Henk: "Voeten hebben passende schoenen nodig: de 
lengte, breedte en andere voetgegevens zijn van belang. Wij en ons team zijn goed geschoold 
en willen zorgen voor een optimaal loopcomfort. Altijd lekker lopen, dat is ons doel! We wer-
ken samen met onder andere podologen, pedicures en huisartsen als dat nodig is." Henk trok 
20 jaar geleden de stoute schoenen aan: hij informeerde bij de vorige eigenaren naar over-
name. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 130 m2 winkel en 220 m2 magazijn. Zijn devies 
is: goede kwaliteit bieden door goed te luisteren en te adviseren en te werken met alleen 
de betere schoenmerken. Henk Fenijn Passende Schoenmode heeft tweemaal per jaar een  
OPENHUIS weekend en Henk en Ellen geven dan ook een eigen krantje uit. Daarnaast zijn ze 
actief voor hun winkelstraat met 34 winkels. Samen met nog enkele ondernemers uit de straat 
en VBC Eenhoornstad organiseren zij acties en festivals met hapjes en drankjes in een versierde 
straat. Henk en Ellen staan erg positief tegenover het centrumplan en alle verbeteringen die 
al gerealiseerd zijn. "Oostburg heeft een mooi ondernemersklimaat. Eigenlijk heeft Oostburg 
alles. De horeca is goed vertegenwoordigd, er is een sporthal, zwembad, ziekenhuis en de vele 
sport- en hobbyverenigingen maken het in Oostburg aangenaam vertoeven!"

- Jantje Beton Buitenspeeldag
Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit Oostburg en om-
geving. Woensdag 10 juni, 14.00 tot 16.00 uur, Kinder-
centrum Kidz! (Frederik Hendrikstraat 26a), kosten: € 2,50, 
aanmelden via tel. 0117 - 452929.

- Centrumplan Oostburg
Commissievergadering woensdag 10 en besluitvormen-
de raadsvergadering donderdag 25 juni, 19.30 - 22.00 uur,  
Belfort in Sluis 

- Eenhoornfestival 
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september

Ondernemer in beeld
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