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Voorwoord
Oostburg moet een aantrekkelijke woonkern en een goed regionaal voorzieningencentrum blijven. Om die ambitie te realiseren moeten maatregelen worden
getroffen. Niets doen is geen optie. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voor
Oostburg gemaakt die zijn samengebracht in het project Aantrekkelijk Oostburg.
De gemeente werkt hierbij samen met bewoners en ondernemers, het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen,
Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en de Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen.
Voor u ligt het Masterplan, bestaande uit dit document met bijlagen ‘Projecten
Aantrekkelijk Oostburg’.  In het Masterplan staan de uitgangspunten/doelstellingen en de actieplannen voor wonen en het centrum. Aan de hand van de
projectkaarten en de toelichtende teksten in hoofdstuk 2 en 3 en de tabel wordt
een concreet en integraal overzicht geboden van het project. Daarmee wordt
tevens evaluatie van de voortgang mogelijk.
Aan de slag!
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris,
J. Dijkstra

De wnd. burgemeester,
J. Suurmond
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1. Inleiding
1.1.

Doelstelling Masterplan

Probleemstelling
Het wegtrekken van de jeugd en het ouder worden van de bevolking in ZeeuwsVlaanderen leidt tot minder inwoners, andere samenstelling van de huishoudens
en veranderende woningbehoefte. Omdat de huidige en geplande woningvoorraad niet goed aansluit bij deze toekomstige behoefte is de woningmarkt
in onbalans.
In samenhang met de problematiek van de woningmarkt maakt het centrum
van Oostburg een negatieve ontwikkeling door. De winkels zijn te zeer verspreid, de routing en ruimtelijke structuur van het winkelcentrum is niet sterk
en er is sprake van groeiende leegstand. Het van oudsher hoge voorzieningenniveau staat onder druk. Deze ontwikkeling van het centrum heeft een negatieve invloed op het imago van Oostburg, op de kwaliteit van de leefomgeving
en daarmee op de leefbaarheid van de kern.

Centrumgebied (behoort bij raadsbesluit 19 april 2012)

Doelstellingen en indicatoren
De doelstelling is om in 2020:
1.

Balans te hebben op de woningmarkt in Oostburg
Indicatoren voor deze balans zijn:
a. Het in de pas lopen met de regionale gemiddelden van de vastgoedwaarde;
b. Het in de pas lopen met de regionale gemiddelden van de leegstand;
c. Het in de pas lopen met de regionale gemiddelden van de verkoopsnelheid op de particuliere woningmarkt en de wachttijd voor een
huurwoning.

2.

Resultaten te hebben bereikt in het proces van transformatie van de
(huur) woningvoorraad
Indicatoren hiervoor zijn:
a. De woonomgeving is vergroend;
b. Het aanschrijfbeleid is vastgesteld en in uitvoering genomen;
c. Een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad is in gang gezet;
d. Het Strategisch Voorraad Beheerplan (sloop-, verbetering- en nieuw-

Wat willen we bereiken met het project Aantrekkelijk Oostburg
Het doel van het project is om Oostburg te transformeren tot Aantrekkelijk
Oostburg, zodanig dat er sprake is van:
1.
2.
3.
4.

een herkenbare identiteit voor Oostburg;
een aangename veilige (woon)omgeving;
een aantrekkelijk centrumgebied;
een leefbaar Oostburg.

Het project richt zich op het herstellen van het evenwicht op de woningmarkt
door aanpak van de bestaande woningvoorraad, kwaliteitsverbetering van de
woningen, het verbeteren van de woonomgeving en het verbeteren van het
functioneren van het centrumgebied als onderdeel van de kwaliteit van de
woonomgeving in de periode 2010 - 2020.
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e.
f.

bouwprogramma) van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in uitvoering
genomen;
De bouw van nieuwe seniorenappartementen (vooral huur) met name
in het centrum, geschikt voor zorg aan huis, is in uitvoering;
Particulier bezit is op kleine schaal verbeterd/samengevoegd en/of
gesloopt om de woonomgeving te versterken.

3.

De woonomgeving beter aan te laten sluiten bij wensen van de doelgroepen
Indicatoren hiervoor zijn:
a. Er is meer groen in de (oudere) woongebieden, deels door het slopen
van woningen;
b. Er is een zachtere overgang tussen het landschap en de kern;
c. Aantrekkelijkere entrees van Oostburg.

4.

De kwaliteiten van de wederopbouw (stedenbouwkundig en architectonisch) komen in beeld en worden behouden
Indicatoren hiervoor zijn:
a. Het opstellen van een ambitiedocument (in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die ook een financiële bijdrage levert)
waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze bij de ontwikkelingen de
relatie wordt gelegd met de wederopbouw.

5.

Het centrum van Oostburg is versterkt
Indicatoren hiervoor zijn:
a. Winkels verplaatsen zich vanuit de aanloopstraten naar het centrum;
b. De leegstand aan de Markt en in het centrum is teruggedrongen;
c. Er is een supermarkt nabij de Markt gerealiseerd met een aantrekkelijke
parkeervoorziening;
d. Er is een ondernemersfonds ingesteld en stadsmanagement is geregeld;

e.
f.
g.
h.
6.

Er is onderhoud aan de verpauperde panden uitgevoerd;
Er is meer groen in het centrum;
De ontwikkeling van nieuwbouw voor de basisscholen en kinderopvang is gerealiseerd;
De nieuwbouw van de Burght is opgeleverd.

Bewoners en ondernemers zien perspectief, zijn trots op de Oostburgse identiteit en zetten zich samen in voor een goede leefbaarheid.
Een belangrijke succesindicator voor Aantrekkelijk Oostburg is de leefbaarheid. Op basis van de ‘Sociale staat van Zeeland’ wordt de leefbaarheid in
Oostburg periodiek geëvalueerd. Dit document zal worden gebruikt bij de
evaluatie.
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1.2.

Werkproces, organisatie en samenwerking

Proces
In november 2010 heeft de gemeenteraad de ‘Nota van uitgangspunten voor
een samenhangend transformatieplan voor Oostburg als aantrekkelijk voorzieningencentrum en aangename woonstad’ vastgesteld. In de afgelopen
periode zijn ideeën en activiteiten uitgewerkt. Met name achter de schermen
is veel werk verzet, maar er zijn ook concrete stappen gezet samen met inwoners
en ondernemers. In juni 2011 volgde de vaststelling van het Plan van Aanpak
Transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg. Hierin is uitwerking gegeven aan
de hiervoor genoemde nota van uitgangspunten.
In april 2012 heeft de gemeenteraad kaderstellend besloten tot het:
a.
b.
c.
d.
e.

Versterken van het centrum en de detailhandel daar maximaal te concentreren;
Realiseren van een vierde supermarktlocatie direct in het centrum;
Onderzoeken van een alternatief c.q. alternatieven voor de huisvesting van
de muziekschool, kunsteducatie, bibliotheek en ouderensoos;
Realiseren van een centrale huisvesting voor de scholen, kinderopvang en
consultatiebureau op de locatie aan de Breijdelstraat 4 te Oostburg;
Het intrekken van het voornemen tot vestiging van de Wet Voorkeursrecht
Gemeenten.

Tevens is bepaald dat dit besluit de basis vormt voor het onderhavige Masterplan.
Diverse deelprojecten zijn al goedgekeurd en een deel is in uitvoering. Een integraal overzicht ontbrak nog. De komende jaren wordt namelijk bijna 8 miljoen
euro gemeenschapsgeld in Oostburg ingezet. De gemeenteraad wil graag inzicht in het totaalpakket aan maatregelen. Daartoe is dit Masterplan opgesteld.
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Dit Masterplan voorziet in de visie en een overzicht van alle projecten die hieraan
moeten bijdragen. Dit Masterplan geeft dus richting aan de gewenste toekomst van Oostburg met als planhorizon 2020 en is na vaststelling de beleidsmatige basis voor uitvoering. Ook de gemeentelijke financiële kaders worden
met dit Masterplan vastgesteld. Voor de uitwerking is de gemeente mede afhankelijk van de inzet van stakeholders zoals bijvoorbeeld, Woongoed ZeeuwsVlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen, ontwikkelaars, financiële
instellingen en particuliere woningeigenaren. Het is mede daardoor op voorhand niet te zeggen welke maatregelen het meest effectief zullen zijn. Daarom
wordt het maatregelenpakket jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld,
om de effectiviteit te vergroten.
Een van de handvatten om het effect van voorgenomen  maatregelen in beeld te
brengen is een zogenoemde Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse (MKBA).
Ter ondersteuning van het Transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg wordt in
opdracht en voor rekening van het Ministerie van BZK op dit moment door het
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zo’n MKBA opgesteld.  
Organisatie
In de aanloop naar dit project is gewerkt met een stuurgroep en een projectgroep. De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Sluis,
provincie Zeeland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK), Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen
en Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen. De programmamanager, mevrouw
Marlou Boerbooms, adviseerde de stuurgroep. De projectgroep verzorgde
de dagelijkse gang van zaken (uitvoering) en de voorbereiding van de stuurgroepbijeenkomsten. Gaande het proces is bijstelling van de organisatie
noodzakelijk geacht, dit om de taken en bevoegdheden van de betrokken instanties te verduidelijken. De gemeenteraad stelt de (financiële) kaders vast
en het college verzorgt de voorbereiding en uitwerking van de raadsbesluiten,
dit bijgestaan door de adviesgroep (voorheen de stuurgroep).
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De coördinatie van de (deel)projecten is in handen van de programmamanager
Aantrekkelijk Oostburg, die wordt bijgestaan door externe deskundigen en
door medewerkers van de gemeente, de provincie en het Rijk. Voor deze laatste
is de afspraak gemaakt dat de urenbesteding van de ambtelijke medewerkers
niet ten laste van het project worden gebracht. Aldus dragen zowel gemeente
als provincie en Rijk naast financieel, ook feitelijk bij aan het project.
Samenwerkende partijen
De gemeente Sluis werkt in dit project samen met bewoners en ondernemers, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed ZeeuwsVlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen en de Rabobank West-ZeeuwsVlaanderen.
1.3.

rigens ook in harde kopie aan de balie van het Klanten Contact Centrum (KCC)
van de gemeente beschikbaar. Voor 2013 wordt het benutten van social media
overwogen om de kern Oostburg als aantrekkelijke woon- en voorzieningenkern
bij een breder publiek te promoten. In verband met dit laatste komen er ook 13
afleveringen van tv-serie ‘de Eenhoornruiters’ via omroep Zeeland en mogelijk
Vlaamse stations waarin bewoners en ondernemers gevolgd worden in de belevenissen en inspanningen om Oostburg aantrekkelijk te maken.
De animo groeit voor de organisatie van evenementen, die allen tot doel hebben de onderlinge sociale verbondenheid te bevorderen. Daarnaast haken steeds
meer Oostburgenaren aan bij verschillende klankbordgroepen. Een belangrijke
rol hierin speelt de sociaal begeleider, die regelmatig de straat op gaat om te
vragen wat er speelt en leeft onder de Oostburgenaren en hen stimuleert mee te
doen aan het aantrekkelijker maken van Oostburg.

Communicatie en participatie

Communicatie
Communicatie en participatie nemen een belangrijke plaats in binnen het
project Aantrekkelijk Oostburg. Alleen met medewerking van bewoners en
ondernemers komen we tot het gewenste eindresultaat. Zij weten wat er mist
en kunnen hun wensen kenbaar maken. Het zijn eigenlijk de hoofdrolspelers
van het project. Bovendien heeft een aantal plannen directe gevolgen voor
bewoners en/of ondernemers. Het is dan ook belangrijk dat voor iedere stap
die gezet wordt en voor ieder afzonderlijk deelproject van tevoren een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van de in te zetten communicatiestrategie.
Die kan uiteenlopen van informeren tot participeren (meedenken en meedoen). Maatwerk is hierbij van essentieel belang.
Inmiddels is merkbaar dat het project meer en meer leeft onder bewoners en
ondernemers. De digitale nieuwsbrief die vanaf maart 2012 om de vier tot zes
weken wordt verspreid, krijgt steeds meer abonnees. Deze nieuwsbrief is ove-

Kortom, de betrokkenheid bij het project is groeiende, mede dankzij de inzet
van diverse communicatie- en participatie-middelen. En dat is een voorwaarde
voor succes. Maar we realiseren ons ook dat er nog een wereld te winnen is.
Want verandering brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee. En onzekerheid ligt vaak ten grondslag aan een negatieve houding. Daarom is het
belangrijk dat we meer en meer tot uitvoering kunnen overgaan. Zodat er duidelijkheid ontstaat en we betrokkenen optimaal kunnen informeren over en be-
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trekken bij wat er gaat gebeuren.
Procescommunicatie
Na vaststelling van het Masterplan wordt de commissie Ruimte/Algemeen
Bestuur maandelijks door de portefeuillehouder mondeling op de hoogte
gehouden van de voortgang van het project en de bestedingen. Jaarlijks
wordt het project geëvalueerd op behaalde resultaten en bestedingen. Het
totaalbudget is taakstellend. De kosten van projecten zijn zo goed mogelijk
ingeschat met de kennis van dit moment. In de verdere uitvoering zal blijken
dat het ene project meer kost dan het andere. Uitgangspunt is dat het totaalbudget niet overschreden wordt. Als blijkt dat de uitvoering van de projecten
niet mogelijk is binnen het totaalbudget, dan wordt dit voorgelegd aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dan de keuze om projecten anders in
te steken, te schrappen of op zoek te gaan naar extra budget.
1.4.

Het masterplan in relatie tot ander beleid

Het Masterplan past binnen de beleidsmatige kaders van de gemeente en andere
overheden. Het geeft voor de kern Oostburg een nadere invulling en uitwerking
van de structuurvisie ‘Goed leven’ en het WMO-beleidsplan ‘Samen Leven’. De
relevante beleidskaders staan in bijlage 1 opgesomd.
1.5.

Uitvoeringsaspecten

Pilot en experiment
Het project Aantrekkelijk Oostburg is tot pilot en experiment benoemd vanuit
het Ministerie van BZK. Naast Parkstad Limburg en Noord-Oost Groningen is
Oostburg één van de drie gebieden waar het Rijk vanuit het Nationaal Actieplan
Bevolkingsdaling (Ministerie BZK) een bijdrage levert om bevolkingskrimp te
begeleiden.
Diverse partijen zien de noodzaak dat er wat moet gebeuren in Oostburg en
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dragen bij aan uitvoering van de visie. Ook de Provincie Zeeland, Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen, Rabobank WestZeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis dragen bij aan de uitvoering van de
visie. De gemeente heeft daarbij de regie in handen.
Beschikbare budgetten
Voor de in dit Masterplan beschreven projecten zijn vanuit de verschillende partijen budgetten beschikbaar gesteld. Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven in relatie tot de beschikbare middelen staat in de separate tabel ‘Projecten
Aantrekkelijk Oostburg’. Deze geeft helderheid over de huidige stand van de
(financiële) zaken. De beschikbare budgetten zijn taakstellend en een deel van
de budgetten is gelabeld en tijdgebonden.
Projecten Aantrekkelijk Oostburg
De uitvoeringsaspecten van alle projecten zijn in een separate tabel ‘Projecten
Aantrekkelijk Oostburg’ samengevat. In deze tabel staan de benaming van het
project, de concrete maatregel (wat gaan we doen), de geraamde kosten en
welke middelen (dekking) beschikbaar zijn, de betrokken partijen en de risico’s
beschreven.
1.6.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de positionering, sterke punten, knelpunten en kansen
en de identiteit van Oostburg.
Hoofdstuk 3 en 4 gaan in op het actieplan aantrekkelijk wonen en versterking
van het centrum (wat gaan we doen). De hoofdstukken bestaan uit een projectenkaart en een toelichtende tekst over de projecten. Nadere informatie over de
uitvoerbaarheid en de budgetten staat in de separate tabel ‘Projecten Aantrekkelijk Oostburg’.
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2. Uitgangspunten Aantrekkelijk Oostburg
2.1.

Inleiding

Vertrekpunt voor het project vormt de door Gidéon Consult opgestelde “Nota
van uitgangspunten Transformatieplan Wonen, ‘Aantrekkelijk Oostburg’ ”. Een
eerste uitwerking daarvan is neergelegd in het Plan van Aanpak “Aantrekkelijk
Oostburg”. Daarin zijn de knelpunten benoemd en wordt een (eerste) richting
gegeven voor het onderhavige Masterplan. Aantrekkelijk Oostburg wil bijdragen
aan het herstellen van het evenwicht op de woningmarkt en het versterken
van de centrumfunctie van Oostburg voor heel de gemeente Sluis. Samen met
inwoners en ondernemers moet worden gewerkt aan een betere leefomgeving
en een positief ondernemersklimaat.
2.2.

Sterkte-zwakte analyse

Waar heeft Oostburg mee te maken? Wat zijn de kenmerken, knelpunten en
kansen?
Minder inwoners
Ontgroening en vergrijzing vormen een gegeven in de gemeente Sluis. Het
wegtrekken van de jeugd en het ouder worden van de bevolking leiden tot
minder inwoners, het sterftecijfer overtreft het geboorte- en migratiecijfer. De
demografische ontwikkeling is een gegeven dat ook kansen biedt. Het accent
van het (bouw- en woon)beleid dient te verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit.
Woningmarkt in onbalans
Het is goed wonen in Oostburg, het is er relatief veilig, de woningen zijn betaalbaar en de mensen zijn betrokken. De woningvoorraad dateert voor een
belangrijk deel van net na de Tweede Wereldoorlog. Dit is mede een gevolg
van de grootschalige vernietiging van de kern Oostburg in september 1944. De
woningen die in de wederopbouwperiode zijn gerealiseerd zijn nu gedateerd.

De Tragelwijk dateert uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw,
terwijl de wijk Oostdijke dateert uit het einde van de zeventiger jaren en de realisering daarvan heeft doorgelopen tot medio het jaar 2000. Het grote aantal
woningen uit de wederopbouwperiode en het feit dat het laatste decennium
geen grootschalige nieuwbouw heeft plaats gevonden, vormt de oorzaak dat
de woningmarkt in onbalans is met een dreigend overschot aan goedkope,
particuliere eengezinswoningen. Er is sprake van leegstand, maar daarentegen is er een wachttijd voor goed uitgeruste huurwoningen van gemiddeld
een jaar. Daarnaast is er zichtbaar achterstallig onderhoud aan panden en
verkrotting. Een deel van de woningvoorraad voldoet niet aan de huidige
kwaliteitseisen. Het soort woningen sluit niet aan op de toekomstige vraag:
er is een tekort aan goede seniorenhuisvesting. Deze negatieve spiraal moet
doorbroken worden.
Dorp zonder relatie met het buitengebied
Oostburg is omgeven door een groen landschap met landbouw en grenst
aan een prachtige kreek, het natuurgebied het Groote Gat. Groen is belangrijk voor de beleving van bewoners. Oostburg ligt in een groene oase maar in
Oostburg is het groen ‘vergeten’. Dit is een uitspraak van een van de inwoners
van Oostburg, gedaan bij het identiteitsonderzoek van Dr. Gerard van Keken
(zie hierna onder 2.3), die het algemene gevoel daarmee goed uitdrukt. In het
centrum en de woonstraten is er veel verstening maar ook de woningen aan
de randen zijn met hun rug naar het buitengebied gekeerd. De entree wordt
geleid over een industrieterrein. Er zijn bovendien relatief veel gebieden met
lelijke achterkanten. Dit alles maakt dat het in de kern toevoegen van groenelementen een positieve bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van
Oostburg.
Marktstad onder druk
Oostburg is van oudsher een marktstad met voorzieningen zoals het gemeentehuis, ziekenhuis, zorginstellingen, het Zwincollege, het Ledeltheater, het
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sportcomplex “De Eenhoorn” en de winkelfunctie voor dagelijkse boodschappen
voor de regio en ook het Vlaamse achterland. Hoewel Oostburg in de landelijke
top 10 staat van gebieden met de meeste voorzieningen per hoofd van de
bevolking, is er achteruitgang waarneembaar. Met de aanleg van de rondweg
is de natuurlijke route door de kern vervallen.

Groen versus grijs

Masterplan Aantrekkelijk Oostburg

De slechte toegankelijkheid in combinatie met de parkeersituatie maakt
het centrum onaantrekkelijk voor senioren en toeristen omdat juist zij autoafhankelijk zijn. Zij rijden langs Oostburg en steeds minder door Oostburg.
Daarnaast hebben de supermarkten slechts in beperkte mate relatie met het
centrum en is er sprake van een versnipperd winkelgebied. In het centrum
(met name op de Markt en het Eenhoornplantsoen) staan veel panden leeg en
vele zijn slecht onderhouden.
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Stad van de Eenhoorn, watertoren als icoon

De parkeerterreinen zijn verspreid, de meeste liggen op onaantrekkelijke achterterreinen.
Betaald parkeren in de zomer leidt tot lege parkeervakken in het centrum
waardoor je het gevoel krijgt dat er niets te doen is. De wekelijkse markt staat
met de achterkant van de kramen naar de winkels en is verspreid over het Ledelplein en de Markt. Leegstand van bedrijfspanden en lege parkeerterreinen
in het centrum versterken het negatieve beeld van sfeerloosheid en verpaupering. De ooit levendige Markt dreigt hierdoor haar functie te verliezen. Wil
Oostburg de centrale positie als voorzieningenkern voor de gemeente Sluis
behouden dan is de aanpak hiervan van belang.
De schatten van de wederopbouw
Oostburg heeft een rijk verleden. Het lag ooit aan zee, de Oude Haven was een
haven, ’t Vestje een bastion. In 1830 heeft kolonel Ledel met succes gestreden
voor het behoud van de regio bij Nederland. In de Tweede Wereldoorlog is hier
in 1944 de bevrijding van Nederland bevochten. Na deze oorlog is Oostburg
uit de as herrezen in een kenmerkende wederopbouwstructuur en -architectuur. De heldere structuur is in de loop der tijd aangetast en vele panden hebben niet meer de uitstraling van weleer. Er is echter veel behouden gebleven.
Door in te zetten op het herstellen van deze rijkdom, vormt het verleden de
schat voor de toekomst. Oostburg benut haar eigen unieke cultureel erfgoed
nog onvoldoende.

  

De verbondenheid van Oostburg met de Eenhoorn dateert van eeuwen geleden. Na de oorlog stond de Eenhoorn symbool voor de wederopbouw waarvoor moed en lef vereist waren. Het icoon van Oostburg is de watertoren met
het befaamde kunstwerk “Levensbron” van Bressiaander Johnny Beerens.
Voldoende werkgelegenheid
Er is voldoende werkgelegenheid in de gemeente en in de regio. Industrie
concentreert zich in de Kanaalzone. De zorgsector is het sterkst vertegenwoordigd in Oostburg, gevolgd door het MKB op het bedrijventerrein Stampershoek en in het centrum. Er is een arbeidstekort voor personeel in de zorg,
de horeca en techniek. Vlamingen komen hier werken. Vele forenzen wonen
over de grens, in de afgelopen jaren is er een toename van Belgen die zich
vestigen in de streek.
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Samenwerken met inwoners en ondernemers
Voor aantrekkelijk wonen is het herstel van vertrouwen nodig waardoor
mensen weer durven te investeren in de eigen woning, woonomgeving en
daarmee de leefbaarheid. Voor actief burgerschap moet de ruimte worden geboden. Het perspectief voor bewoners is dat het goed wonen en leven is in
Oostburg. Voor de ondernemers staat het herstel van vertrouwen in een goed
ondernemersklimaat centraal, door samen te werken kunnen kansen verzilverd worden, het centrum versterkt en ontwikkelingen in de zorg en MKB de
ruimte krijgen die het verdient.

Verstening, verkeer- en parkeerproblemen, sfeerloosheid centrum, leegstand en verpaupering op wijkniveau
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De identiteit van Oostburg

Onder 2.1 is als vertrekpunt voor het project genoemd de door Gidéon Consult
opgestelde “Nota van uitgangspunten Transformatieplan Wonen, ‘Aantrekkelijk
Oostburg’ ”. Deze nota vloeit voort uit het Nationaal Actieplan Bevolkingsdaling
(Tweede Kamer, Kamerstuk 31757 nr. 13, 2009). Uit de nota blijkt dat het niet
louter om stenen gaat. Het gaat ook om sociale, economische en culturele
vernieuwing, kortom: het gaat ook om mensen!
Samenwerking met bewoners en ondernemers is dan ook meer dan ooit van
belang, waarbij het bieden van perspectieven, het faciliteren en stimuleren
van initiatieven die bijdragen aan de visie centraal staan (ruimte voor burgerschap). Om in beeld te krijgen wat er onder de inwoners van Oostburg leeft
heeft Dr. Gerard van Keken (Merkwaardige Identeit) een onderzoek ingesteld
zijnde een zoektocht naar de identiteit van Oostburg.
Wat is er zo eigen aan Oostburg, wat onderscheidt Oostburg van andere kernen?
Welke symbolen en iconen spelen daarbij een rol? Welke betekenis geven
mensen daaraan en hoe betrokken zijn zij bij hun plaats? Met andere woorden
in welke mate voelen zij zich verbonden met Oostburg? Wat is het ‘zelfbeeld’
van de inwoners van Oostburg? Het gaat te ver om alle details uit het rapport
“De her-opgang van Oostburg; moed en geestkracht vereist” te vermelden.  
We volstaan derhalve met het aanstippen van enkele zaken die direct voor dit
Masterplan relevant zijn:

Het gaat ook om mensen

Groen buitengebied, grijze kern
Opvallend is het contrast tussen groen en grijs. Op de groene ruimten, de landelijkheid, de natuur, het plattelandsdorp, de uitzichten, de rust, de gevoelens
die er bij horen is men trots. De grijsheid en alles wat daar mee samenhangt,
de sfeerloosheid, de doodsheid, de leegstand, verpaupering en verkeersoverlast staan daar lijnrecht tegenover.
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Watertoren en natuurgebied Groote Gat onderscheidend
Oostburgers vinden de watertoren met daarop het kunstwerk “Levensbron”
van Johnny Beerens en het natuurgebied het Groote Gat onderscheidend. De
watertoren is hét gezicht van Oostburg en geeft een gevoel van thuiskomen.
Het natuurgebied het Groote Gat wordt aangeduid als een unieke kreek met
prachtige natuur die ruimte en rust geeft.

Onaantrekkelijke entrees
Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de entrees van Oostburg. Zij nodigen
op geen enkele wijze uit tot een bezoek aan Oostburg. Zijn het niet de saaie
rotondes, dan is het wel de binnenkomst over het bedrijventerrein met direct
naast de toegangsweg gesitueerde bedrijfspanden, door sommige inwoners
betiteld als lelijke blokkendozen, die ook nog eens de aanblik van de watertoren
wegnemen.
Leegstand en verpaupering in woonwijken
Ook in de woonwijken staan meerdere panden leeg en zijn veel panden slecht
onderhouden. Vaak zie je het begin van verpaupering.   Het betreft zowel
woonhuizen als scholen, kantoorruimtes en andere voorzieningen.
Het symbool en het icoon van Oostburg
De keuze voor het symbool van Oostburg is bijna unaniem. De eenhoorn is
het symbool van Oostburg. Als icoon van Oostburg kiezen geïnterviewden de
watertoren.
  

Onderscheidend Oostburg: de watertoren en het Groote Gat

Kwaliteit centrum een slechte zaak
De huidige kwaliteit van het centrum is een slechte zaak voor Oostburg volgens de geïnterviewden. De problemen waar mensen zich het meest zorgen
over maken zijn de leegte, verstening en sfeerloosheid van de publieke ruimte, waar groen, bomen, planten en bloemen ontbreken. Het verkeer staat op
nummer twee door onder andere de badkuiproute, de onaantrekkelijke entree vanaf de rondweg, de verkeersdrempels en het (betaald) parkeren. Op
drie staat de leegstand en verpaupering van het centrum.

De eenhoorn in het Eenhoornplantsoen en de watertoren
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3. Actieplan aantrekkelijk wonen
3.1.

Inleiding

Het actieplan aantrekkelijk wonen is gericht op versterking van Oostburg als aantrekkelijke woonkern.
Hiervoor zijn 3 soorten maatregelen/projecten van belang:
1.
2.
3.

Het herstel van het evenwicht op de woningmarkt (afstemmen van de woningvoorraad aan de woningbehoefte);
Het verbeteren van de kwaliteit van de woningen;
Het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving. Alle daarop betrekking hebbende projecten zijn terug te vinden op de projectenkaart Aantrekkelijk Wonen en worden in het navolgende beschreven.

Herstel evenwicht woningmarkt
In de periode tot 2020 vindt er in Oostburg een kwaliteitsslag plaats die bijdraagt
aan een beter evenwicht op de woningmarkt. Zowel de huur- als particuliere
eigen woningen sluiten beter aan op de vraag, onder andere van senioren, die
langer zelfstandig willen wonen en zorg aan huis willen genieten. Voor huurwoningen is de wachttijd teruggebracht, huur- en particuliere woningen zijn gemoderniseerd. Het nieuwbouwprogramma leidt tot versterking van de woningmarkt
en sluit aan op de veranderende samenstelling van de bevolking en de daaruit
voortvloeiende (negatieve) woningbehoefte. De verkoop van huurwoningen
vindt alleen plaats nadat deze woningen technisch en energetisch zijn verbeterd
tot energielabel A.
Particulier bezit is op kleine schaal samengevoegd. Daar waar kansen lagen, zijn
woningen gesloopt om de woonomgeving te versterken. Verpauperde panden
zijn aangepakt. De woonomgeving sluit beter aan bij wensen van de inwoners en
ondernemers en er is meer groen in de kern. De ervaren leefbaarheid is toegenomen.

Samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Huurwoningprojecten
Corporaties zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de huurmarkt. In een
convenant of samenwerkingsovereenkomst worden met Woongoed ZeeuwsVlaanderen samenwerkingsafspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering,
sloopprogramma, verkoopprogramma van (sociale) huurwoningen en de bouw
van nieuwe seniorenappartementen in de huursector waar zorg aan huis geleverd kan worden.
Leefbaarheidsprojecten
Hiermee wordt ingezet op een veilige woonomgeving en goede leefbaarheid.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zet hiertoe leefbaarheidsprojecten op in straten
en wijken binnen zijn woningbestand met als raakvlakken: veiligheid, voorzieningenniveau, goed onderhoud van algemene ruimtes en groenvoorzieningen
binnen de wooncomplexen, contact met mede- en/of buurtbewoners en woonplezier. De leefbaarheidsprojecten worden zoveel als mogelijk in samenwerking
met of in overleg met huurders uitgevoerd.
We onderscheiden in leefbaarheid de volgende activiteiten:
1. Individuele sociale activiteiten, dit betreft o.a.bestrijding van woonoverlast,
buurtbemiddeling, hulp bij het aanvragen van schuldsanering, tweede kansbeleid en welkomst- en informatiebijeenkomsten voor nieuwe huurders.
2.

Individuele fysieke activiteiten voor huurwoningen van Woongoed ZeeuwsVlaanderen, dit betreft o.a. het aanbrengen van inbraakbeveiliging, brandpreventie en onderhoud aan woningen.

3.

Wijkgebonden sociale activiteiten, dit betreft o.a. ondersteuning van bewonersinitiatieven, sponsoring van buurtactiviteiten, inzetten van gebiedsgericht personeel, uitvoeren van leefbaarheidsonderzoeken en wijkschouwen
en het opstellen van beheersplannen ten behoeve van het huurbezit.
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Wijkgebonden fysieke activiteiten binnen complexen van Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat hier om uitgaven in het kader van onderhoud
van groenvoorzieningen, speeltoestellen, beveiliging van openbare ruimten,
schoonmaakacties en graffitiverwijdering. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
geeft hiermee uiting aan het hervonden elan voor deze corporatietaken.

Versterking identiteit
Voortvloeiend uit het identiteitsonderzoek zijn aanbevelingen gedaan die uitgevoerd of nader onderzocht worden:
•
De organisatie van een picknick bij de opening van de vlonderbruggen over
het Groote Gat;
•
Een onderzoek naar de mogelijkheden van de opzet van Eenhoornfeesten,
een Èrpelfestival en het nieuw leven inblazen van de Boerendag;
•
Het Ledeltheater benutten als kans in de uitbouw van cultureel Oostburg.
3.2.

Balans op de woningmarkt

Beperking nieuwbouw door regionale afstemming woningbouwplanning
Er zijn nu meer woningen dan er in 2030 noodzakelijk zijn. Daarom worden
in principe geen nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De
gemeente maakt afspraken met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten om
de capaciteit op bestaande plannen terug te dringen en te komen tot minder
nieuwbouwplannen. Een belangrijke stakeholder daarbij vormt de groep projectontwikkelaars die in deze gemeente actief is. Voor alle betrokkenen geldt
dat dit een essentiële omslag vereist. De structuurvisie van Sluis en ook het
provinciaal “Omgevingsplan Zeeland 2012-2018” gaan nader op dit onderwerp in. Zo ligt bijvoorbeeld in de Structuurvisie vast dat geen nieuwbouw
plaatsvindt zonder sloop (Structuurvisie “Goed Leven”, par. 2.3, blz 15). De basis voor de noodzakelijke omslag is dus al gelegd.

Bevordering vestigingsklimaat
Door samen te werken in Zeeuws-Vlaanderen met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de Provincie Zeeland en grensoverschrijdend met Vlaanderen kan het
omgaan met de demografische verandering beter begeleid worden. In dat kader
wordt gewerkt aan ‘Uw nieuwe toekomst’. Er zijn allerlei initiatieven zoals:
•
De emigratiebeurs,
•
(behoud van) Opleidingen bij het ROC
•
Het stimuleren van jongeren in de nabijheid hogere opleidingen te volgen,
bijvoorbeeld in Vlaanderen of op Walcheren,
•
Vlamingen stimuleren zich in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen.
Samenvoegen particuliere woningen
Er is een overschot aan kleine particuliere woningen. Het samenvoegen met de
‘buurwoning’ biedt een mogelijkheid om dit overschot te verminderen. Samenvoegen kost minder overheidsgeld dan aankoop en sloop van particuliere woningen. Een grotere en opgeknapte woning geeft een kwaliteitsimpuls en biedt de
eigenaar een stap in de wooncarrière in de eigen sociale omgeving. Ook liggen
hierin kansen om bestaande woningen aan te passen aan de veranderende zorgbehoefte van ouderen.
De gemeente ontwikkelt in dit kader samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
een zogenoemd “klushuizenproject” waarvoor de expertise van mevrouw Ineke
Hulshof (Hulshof Architecten, Rotterdam) door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
is ingehuurd. Het project houdt in dat een basisformat wordt opgesteld voor de
(bouw- en woon-)technische alsmede energetische kwaliteitsverbetering van woningen tot energielabel A.  Daarnaast wordt de kans c.q. mogelijkheid tot samenvoeging van minstens twee tot één woning bezien. Het resultaat moet zijn dat
de bestaande woningvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief wordt aangepast
aan enerzijds de demografische ontwikkeling en anderzijds aan de vraag van de
hedendaagse woonconsument. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen  beoogt hiermee
de huurwoningenvoorraad af te stemmen op zijn doelgroep.
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De te verkopen woningen worden daardoor niet toegevoegd aan de onderkant
van de woningmarkt.
De gemeente stimuleert samenvoeging voor particuliere woningeigenaren door
bijvoorbeeld begeleiding of een stimuleringsbijdrage. Hiervoor wordt een bijdrageregeling opgesteld.
Uit de markt nemen woningen door sloop woningen
De gemeente heeft op basis van eerdere besluitvorming op dit moment vier woningen aangekocht: de woningen Burg. H.A. Callenfelsstraat 35, Burg. I. van Houtestraat 1, 9 en 17  met het voornemen deze te slopen. De ervaring leert dat dit
een zeer duur middel is om de woningvoorraad terug te dringen. Gezien de beschikbare budgetten is bij de vaststelling van het Plan van Aanpak afgezien van
grootschalige sloopplannen. Wel zullen kansen die zich voordoen om woningen
te slopen worden benut, bijvoorbeeld wanneer hierdoor de woonomgeving sterk
verbetert.
3.3.

Kwaliteitsverbetering woningen

Aanpak verpauperd particulier bezit (aanschrijvingsbeleid)
Samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Provincie Zeeland en SEV
(Platform31) is gestart met een experiment Aanpak verloederd bezit, getiteld Project KLUS! Het doel van dit project is het uitvoeren van een gezamenlijke aanpak
om bewoners/eigenaren te bewegen hun pand en tuin op te knappen. Hierbij
worden alle instrumenten verkend, van minnelijk overleg tot het toepassen van
juridische instrumenten zoals aanschrijven. Tevens wordt gekeken naar de omstandigheden die mogelijk tot de verpaupering hebben geleid, de zogenoemde
‘achter de voordeur-problematiek’. Daartoe wordt samengewerkt door de afdelingen Ontwikkeling, Economie & Vastgoed (OEV), Handhaving & Openbare Werken (HOW) en Maatschappelijke- & Sociale Zaken (MSZ).

Wanneer een particuliere eigenaar de woning laat verloederen zodat de waarde
van de omgeving daalt, wordt deze aangeschreven om te wijzen op achterstallig onderhoud en eist de gemeente dat binnen een bepaalde termijn begonnen
moet zijn met herstel. Dit geldt ook voor verwaarloosde tuinen. Het uitvoeren van
dit beleid draagt bij aan de doelstelling om vastgoedwaarde te behouden. De
gemeente is ook bereid de uitvoering van gemeentewege door te zetten en de
kosten te verhalen op de eigenaar. Het aanschrijfbeleid wordt in de regio ZeeuwsVlaanderen voorbereid en afgestemd zodat de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten
dezelfde uitgangspunten en hetzelfde beleid hanteren. In de gemeente Sluis
wordt deze aanpak gestart in de kern Oostburg en zal later een vervolg krijgen in
de andere kernen van de gemeente.
Particuliere woningverbetering
De gemeente Sluis heeft een regeling voor (duurzame) particuliere woningverbetering (DPW). Deze regeling bestaat uit een stelsel van laagrentende stimuleringsleningen. Bewoners kunnen voordelig geld lenen voor een deel van de verbouwing aan hun huis, bijvoorbeeld bij constructieve gebreken. Daarnaast kan men
advies krijgen over gemeentelijke regelingen, vergunningstrajecten en welke
aanpassingen aan de woning nodig zijn en globaal zullen kosten.
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Verduurzaming particuliere woningen
De gemeente zet zich in om het energieverbruik binnen de gemeentegrenzen
te verminderen. De gemeente wil graag samen met particulieren komen tot verduurzaming van de woningen. Het Rijk, de energiebedrijven, de bouwsector en
de installatiesector hebben in 2008 een convenant afgesloten om in 2020  2,4 miljoen bestaande gebouwen 30% energiezuiniger te laten zijn en hebben hiervoor
de Meer Met Minder-aanpak ontwikkeld.

◦◦

van Uffordweg staan op de slooplijst voor 2014. De bewoners zijn hiervan door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in kennis gesteld.
Het renoveren van de woningen aan ’t Vestje en de Prins Mauritsstraat
ten behoeve van de verhuur (deze woningen zijn op verzoek van de
gemeente van de verkoop- en slooplijst gehaald).

De gemeente Sluis heeft zich met een speciale regeling voor 100 woningen in de
kern Oostburg hierbij aangesloten.
Premies
Naast de speciale Meer Met Minder premie voor Oostburg
kunt u gebruik maken van onder andere de landelijke MMM
premie. Deze regeling kunt u tot en met 30 december 2011
aanvragen en blijft gereserveerd staan tot en met eind
2012. Verwacht u een Energie Index verbetering van 0,50
te kunnen halen, dan kunt u € 300,- aanvragen. Verwacht u
een verbetering van 0,75 te behalen, dan kunt u € 750,- aanvragen. Over de werkzaamheden om uw woning te isoleren
wordt een btw-tarief van 6% berekend.

Meer Met Minder
Premie ‘Meer Met Minder Oostburg’
Voor het energiezuinig maken van uw woning

Meer informatie
Op de website van het Zeeuws Energieloket vindt u een
actueel overzicht van de mogelijkheden van leningen en
premies: www.energieloket.nl/zeeland.
Ook kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen vanuit Aantrekkelijk Oostburg:
Elly Verhaeghe (sociaal begeleider),
elly.verhaeghe@zeelandnet.nl, tel. 06 - 1164 7156
Marc Wieme (sociaal begeleider),
m.wieme@mwzvl.nl, tel. 06 - 5199 7287
Albert Ingels (gemeente Sluis),
AIngels@gemeentesluis.nl, tel. 0117 - 457 000

Kwaliteitsverbetering, verkoop en nieuwbouw huur-woningen
Het kwaliteitsverbeterprogramma van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg bestaat uit:
•
Uitvoeren van het Strategisch Voorraad Beheer van het bestaande bezit voor
de periode 2010 t/m 2019 inhoudende:
◦◦ De sloop en renovatie c.q. verbetering van het woningbestand van deze
corporatie. Inmiddels zijn 25 woningen aan de Van Ostadestraat gesloopt. De woningen aan de Finlandstraat en 4 woningen aan de Quarles

Foto: Gina en Monique
Gina Lammens en Monique Schouten,
inwoners van Oostburg:
“Oostburg is de moeite waard! Wij hopen Oostburg
op de kaart te zetten en energiekampioen van
Nederland te worden via het tv-programma Klus
je Rijk. Volg ons vanaf 17 december a.s. tot en met
5 februari 2012 op RTL 4 en benut zelf ook de Oostburgse premie om uw energielasten omlaag te
brengen!”

Het verkoopprogramma van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg bestaat uit:
•
Renoveren van huurwoningen ter voorkoming van verpaupering aan de
onderkant van de woningmarkt. Deze woningen kunnen na renovatie worden verkocht of terug in verhuur genomen worden. Tevens is het mogelijk
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hiermee een kleinschalig duurzaamheids- en/of samenvoegingsexperiment uit te voeren. Te denken valt aan een experiment met kluswoningen
voor verkoop of verhuur.
Zie ook hiervoor onder 3.2.
Het nieuwbouwprogramma van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg bestaat uit:
•
Ontwikkeling van 8 (senioren)appartementen op een door derden te ontwikkelen commerciële plint op de Markt (1 of 2 locaties). Het betreft specifiek
voor ouderenhuisvesting bedoelde appartementen. Dit betekent dat deze
woningen levensloopbestendig zijn en geschikt voor zorgverlening aan huis.
Genoemd  aantal is mogelijk door het lagere aantal woningen dat op de locatie van De Burght terugkomt.
3.4.

Kwaliteitsverbetering woonomgeving

  

Sloop aan de Van Ostadestraat in uitvoering (mei/juni 2012)

De sloop van de 25 woningen in de Van Ostadestraat aan de rand van Oostburg is
hiervan een goed voorbeeld. In de plaats van de woningen wordt een parkje als
aansluiting op de groene buitenrand aangelegd.

Realisatie aantrekkelijke entrees Oostburg
De huidige entrees vanuit de rondweg rond Oostburg kunnen aantrekkelijker
worden ingericht waardoor men zich meer welkom voelt in Oostburg. Beide rotondes aan de rondweg kunnen uitnodigender worden aangekleed. Hetzelfde
geldt voor de route door het bedrijventerrein. Dit wordt samen met de betrokken
ondernemers opgepakt, dit in samenhang met het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Maaidijk-Expeditieweg.
Vergroening en verbetering van de woonomgeving door verdunning + relatie
en toegankelijkheid met groen buitengebied versterken
Een zachtere overgang tussen buitengebied en woongebied kan de landelijke
kwaliteiten terugbrengen. Met het slopen van woningen op strategische plaatsen
ontstaat er zicht op het buitengebied.

Aan de Jhr. Mr. J.W. Quarles van Uffordweg worden 4 woningen ter hoogte van de
Frederik Hendrikstraat gesloopt. Deze woningen worden niet herbouwd zodat er
een zichtlijn ontstaat op de achtergelegen manege en het buitengebied.

26

Masterplan Aantrekkelijk Oostburg

Bij geplande infrastructurele werkzaamheden worden de kansen benut om te vergroenen. Er zijn rioleringswerkzaamheden gepland in de periode 2012-2014 in de
Van Ostadestraat, Rembrandtstraat, Bestevaerstraat, Paulus Potterstraat, Kroonwijksingel, rondom het Vestje, Noordwal e.o. en de Oudestad.
De ondergrondse werkzaamheden en infrastructurele werkzaamheden worden
uit de reguliere gemeentelijke budgetten gefinancierd. Vanuit het budget van het
Transformatieplan worden extra middelen ingezet voor de uitvoering van beplanting en bomen. Bewoners worden nadrukkelijk betrokken in dit proces.
Groote Gat toegankelijk maken door aanleg rondje Oostburg
Het natuurgebied Het Groote Gat is het best bewaarde geheim van Oostburg.
Op initiatief van de Stichting Natuur Plus & Ontwikkeling wordt het gebied ontsloten door middel van twee vlonderbruggen. Hierdoor wordt een wandelrondje
mogelijk, waarmee de leefbaarheid van Oostburg verbetert. Inwoners van Oostburg, natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden kunnen vanaf eind 2012
een rondje om de stad lopen naar de voormalige forten Nijevelt en Spek & Brood.

Een aantrekkelijke aansluiting van deze wandelroute met het centrum is gewenst.
Daarom wordt de groene route doorgezet via de Langestraat.
Vergroenen woongebieden
Een vaak gehoorde klacht van de inwoners is die over de vele achterkantsituaties die vaak de beleving van de woonomgeving negatief beïnvloeden. Hiervoor
zullen in samenspraak met bewoners, Stadsraad en ondernemers ideeën ontwikkeld worden waarbij voor de realisering gerekend wordt op particulier initiatief.
Daarnaast zal de gemeente, daar waar bijvoorbeeld door de sloop van gebouwen
gronden vrij komen, dit als kans voor vergroening van de (openbare) ruimte zien.
Als denkbaar voorbeeld kan worden genoemd de mogelijkheid om het pand aan
de Volderstraat, waar tot voor kort de Stichting Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen
onderdak had, te slopen en de openbare ruimte met groen te versterken.
Schatten van de wederopbouw zichtbaar maken
Het authentieke karakter van Oostburg als kern met nationale waarde in het
kader van wederopbouw wordt op dit moment nog niet beleidsmatig erkend
als een sterk kenmerk van Oostburg.
Toch heeft Oostburg naast de typerende stedenbouwkundige structuur (bijvoorbeeld de Kroonwijk met typerende woonbebouwing) tal van fraaie bouwwerken uit deze wederopbouwperiode die kunnen dienen als uitgangspunt
voor nieuwe ontwikkelingen. De vooroorlogse panden op het Eenhoornplantsoen, de statige wederopbouw panden zoals het Ledeltheater, de watertoren,
het gemeentehuis, de voormalige bank op de Markt, de Eligiuskerk met parochiehuis, de N.H. Kerk aan het Kerkplein en vele andere panden verdienen een
herwaardering.
Daarom wordt een beleid opgesteld gericht op versterking van de kwaliteiten
van de wederopbouwperiode en het vergroten van de zichtbaarheid daarop.
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4. Actieplan aantrekkelijk centrum
4.1.

Inleiding

Het actieplan Aantrekkelijk Centrum is gericht op het versterken van het functioneren van het centrumgebied van Oostburg  als regionaal voorzieningencentrum.
Het actieplan heeft  4 hoofddoelstellingen:
1. Het verbeteren van de bereikbaarheid en het parkeren;
2. Het verbeteren van de winkelstructuur en terugdringen van leegstand;
3. Het verbeteren van de kwaliteit en bruikbaarheid van de openbare ruimte;
4. Verbeteren van de samenwerking ondernemers – gemeente en de organisatie
daarvan (stadsmanagement)
Voor het realiseren van de eerste drie hoofddoelstellingen is een samenhangend
ruimtelijk plan opgesteld met concrete maatregelen.
Alle projecten worden in het navolgende beschreven en zijn terug te vinden op
de projectenkaart versterking centrum.
4.2.

Verbeteren bereikbaarheid en parkeren centrum

Verbetering route badkuiptracé door het centrum
Masterplan kiest voor beter faciliteren verkeersstroom
Ingezet wordt op het verbeteren van de doorstroming van het verkeer door het
centrum door het verminderen van de ‘weerstand’ van deze route.
De huidige route door het centrum (Nieuwstraat -  Oprit -  Ledelplein – Gobiusstraat – Sint Eligiusplein – Kloosterstraat – Brouwerijstraat), in de volksmond het
‘badkuiptracé’ genoemd, wordt gekenmerkt door korte, elkaar snel opvolgende
en steeds van richting veranderende wegvakken waarlangs bovendien (deels)
geparkeerd wordt. De lijnbussen (3x per uur per richting) halteren op het Ledelplein op de rijbaan. De maatregelen zijn er op gericht om de aaneenschakeling
van discontinuïteiten zo veel mogelijk weg te nemen waardoor er een overzichtelijker tracé ontstaat wat beter doorstroomt.

Het betreft de volgende maatregelen:
a. Strekken ‘badkuiptracé’
Allereerst wordt de route zo veel mogelijk gestrekt. Dat gebeurt door de rijbaan
op het Ledelplein in de richting van de noordelijke gevelwand op te schuiven.
De weg ligt dan tussen de noordelijke twee bomenrijen op de locatie waar nu op
woensdag de weekmarkt plaatsvindt (de markt wordt verplaatst naar de Markt).
Daarnaast wordt het Ledelplein met het Sint Eligiusplein verbonden met een
nieuwe weg via de Destombestraat. De route loopt dan langs de noordzijde langs
Residence Osborch in plaats van langs de zuidzijde.    
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Zo wordt de zwanenhals uit het badkuiptracé gehaald en wordt in feite de oude
situatie toen in Residence Osborch nog de Belastingdienst en het kantongerecht gehuisvest waren, hersteld. Om deze weg te kunnen inpassen wordt het
pand op de hoek van de Markt met de Destombestraat en De Kiosk (frituur /
snackbar) op de Markt gesloopt of verplaatst. Met beide eigenaren zijn daartoe
reeds contacten gelegd.
b. Parkeerplaatsen niet langer rechtstreeks vanaf hoofdrijbaan bereikbaar
De parkeerplaatsen op het Ledelplein zijn hierdoor niet langer bereikbaar vanaf
de hoofdrijbaan, maar via een rijloper ten zuiden van de hoofdrijbaan aan de zijde
van het Ledeltheater.
c. Bus halteert op rijbaan ter hoogte van de markt
De huidige bushaltes op het Ledelplein worden verplaatst naar de Destombestraat ter hoogte van de Markt. Dit wordt gezien als een meer strategische situering ten opzichte van het winkelgebied. Hier halteren de bussen op de rijbaan en
dient rekening te worden gehouden met de eisen van toegankelijkheid voor het
openbaar vervoer.
d. Looproute verbindt Burchtstraat met Langestraat
In het verlengde van de Markt wordt een looproute gerealiseerd naar de Langestraat. Vanaf de Markt voert deze route over een plateau in de Destombestraat
langs Residence Osborch naar de Langestraat waar deze aan de oostzijde van de
Langestraat tot aan de Grote Beer volgt.
Verbeteren bereikbaarheid winkels Burchtstraat – Brouwerijstraat
Gekozen wordt voor het openstellen van de winkelstraten voor autoverkeer om
de levendigheid in deze straat te vergroten. Op momenten dat het te druk is met
voetgangers wordt deze route afgesloten. De perioden worden in samenspraak
met de ondernemers vastgesteld. Het Masterplan gaat uit van eenrichtingsverkeer waarbij het verkeer vanaf de randen naar de Markt rijdt.

Hiertoe wordt op de Brouwerijstraat eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf ’t Pompje naar de Markt en op de Burchtstraat vanaf de Zuidzandsestraat/Nieuwstraat
over het Raadhuisplein en Burchtstraat naar de Markt. Op deze manier zal met
name verkeer met een bestemming in de winkelstraat van deze route gebruik
maken. Bezien wordt of kort parkeren in de Burchtstraat en Brouwerijstraat (maximaal een half uur) mogelijk is. De auto is in dit gebied ‘te gast’ en daarom zullen er
nauwelijks tot geen infrastructurele aanpassingen plaatsvinden.
De weekmarkt zal plaatsvinden op de Markt. Op basis van de huidige bezetting is
onderzocht of dit fysiek ook kan. Het resultaat van dit onderzoek is positief.
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Afschaffen betaald parkeren
Aantrekkelijke parkeervoorzieningen en het afschaffen van het betaald parkeren
vormen voorwaarden voor een aantrekkelijk centrum en de vestiging van een supermarkt nabij de Markt. In Oostburg zijn in de loop van de jaren allerlei parkeergebiedjes ontstaan achter de winkelgebieden die rommelig en onaantrekkelijk
zijn (bijvoorbeeld in de Callenfelsstraat e.o., het terrein achter het Eenhoornplantsoen, de Schoolstraat en de Schouwburgstraat, uitkijkend op achterkanten van
woningen en winkels).
In het overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de ondernemers,
genaamd ‘StadsManagement Oostburg’ (SMO), wordt bekeken op welke wijze alle
ondernemers in de kern Oostburg financieel kunnen bijdragen aan Aantrekkelijk
Oostburg. Het afschaffen van betaald parkeren in het centrum is daarbij een van
de onderwerpen. De besluitvorming daarover hangt samen met de besluitvorming over (de organisatie van) het stadsmanagement en het al dan niet invoeren
van een reclamebelasting in Oostburg.
4.3.

Het verbeteren van de winkelstructuur

Toevoegen 4e supermarkt + parkeren Langestraat
Vernieuwing scholen en kinderopvang (realisatie multi-functioneel centrum)
Conform de aanbevelingen uit het DPO-supermarkten uit 2010 wordt een nieuw
‘bronpunt’ gerealiseerd met een supermarkt en parkeerterrein aan de Langestraat.
Hierdoor wordt de halterstructuur versterkt en is een betere ‘doorbloeding’van
het centrum te verwachten.
De Eligiuskerk komt daardoor weer in het zicht. Deze ontwikkeling versterkt ook
de Langestraat, mede als verbinding tussen het Groote Gat en het centrum. Om
deze ontwikkeling mogelijk te maken, is verplaatsing nodig van de functies uit
Den Hoekzak en van de scholen. Op de kaart op pagina 30 is de ontwikkeling van
de locatie Den Hoekzak aan de Langestraat ingekleurd op basis van een stedenbouwkundige massastudie.

Voorbeeld inrichtingsconcept Markt

32

4.4.
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Het verbeteren van de kwaliteit en bruik-baarheid van de openbare ruimte

Vergroening centrum
De locatie Den Hoekzak aan de Langestraat levert een belangrijke bijdrage aan
vergroening van het centrum. Kansen om de groenstructuur het gebied in te
trekken worden benut en er komt meer groen langs de wanden.
Verbetering bruikbaarheid Markt (herinrichting)
De weekmarkt wordt geconcentreerd op de Markt. Daartoe wordt de markt
heringericht, waarbij de inrichting naast de weekmarkt ook geschikt moet zijn
voor allerlei andere activiteiten/festiviteiten in het kader van verlevendiging
van het centrum. Een voorbeeld inrichtingsconcept is weergegeven op pagina
31.
Langs beide gevels van de Markt is een strook voor terrassen en uitstalling
gereserveerd. De rijloper over de markt ligt uit het midden aan de zijde van de
westelijke gevel. Hierlangs ligt een parkeerstrook. Het hooggelegen deel in het
noordelijk deel heeft langs de rijloper een dubbele bomenrij. Op het lage deel
is er een bomenrij langs de oostelijke gevelwand zodat er voldoende ruimte
resteert voor de weekmarkt en de kermis. Deze bomen staan in verhoogde
stroken waarvan de rand benut wordt als zitmogelijkheid. Aan de noordzijde
van de markt en aan de zuidzijde bij Residence Osborch begrenzen eenhoorns
op palen de ruimte van de markt en geleiden zij de nieuwe wegverbinding via
de Destombestraat. Op de dagen dat de weekmarkt plaatsvindt wordt het verkeer – in plaats van via de Markt – via de ‘gestrekte badkuiproute’ afgewikkeld.
Groene wandelroute naar Groote Gat
Op initiatief van de Stichting Natuur Plus & Ontwikkeling wordt een wandelroute
gerealiseerd met medewerking van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) waarbij het
Groote Gat wordt ontsloten door middel van twee vlonderbruggen. Inwoners
van Oostburg, natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden kunnen vanaf eind

2012 een rondje om de stad lopen naar de voormalige forten Nijevelt en Spek &
Brood. Een aantrekkelijke aansluiting van deze wandelroute met het centrum is
gewenst. Daarom wordt de groene route doorgezet via de Langestraat richting
de Kaas- en Broodsedijk.
Verbeteren aantrekkelijkheid voetgangerspassage Veerhoeklaan-Nieuwstraat
De huidige voetgangerspassage tussen de Nieuwstraat en de Veerhoeklaan
(tussen gemeentehuis en de Regiobank) wordt geaccentueerd door een looproute te realiseren tussen de Veerhoeklaan en genoemde passage. De wijze
waarop dit plaats zal vinden is onderwerp van nadere studie waarbij de financiën in relatie tot prioritering een rol spelen. Dit is een onderwerp van overleg
voor het SMO.
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit parkeervelden
In Oostburg zijn in de loop van de jaren allerlei parkeergebiedjes ontstaan achter de winkelgebieden die rommelig en onaantrekkelijk zijn. Dit betreft bijvoorbeeld het Kerkplein, de Callenfelsstraat e.o., het terrein achter het Eenhoornplantsoen, de Schoolstraat en de Schouwburgstraat uitkijkend op achterkanten
van woningen en winkels. In afstemming met (bouw)ontwikkelingen op of aan
deze terreinen wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Zo worden bijvoorbeeld de stenige parkeerterreinen aan de Schoolstraat en langs ’t Pompje van
meer groen voorzien, dit overigens in afstemming en samen met de uit te voeren
rioleringswerken.
Nieuwbouw de Burght
Eind 2013 wordt de nieuwbouw van verzorgingstehuis de Burght opgeleverd.
Hier worden 35 extramurale appartementen gebouwd.
In het Ledelkwartier vindt vervolgens in 2014 een herinrichting plaats van het
plein aan de Schouwburgstraat. Ook hier wordt het verbeteren van de woonomgeving geïntegreerd.
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4.5.

Het verbeteren van de samenwerking ondernemers – gemeente en
de organisatie van het stadsmanagement voor de verbetering van
de winkelstructuur

Ondersteuning ondernemers
De gemeente en de Vereniging Ondernemend Oostburg (VOO) werken samen
aan versterking van het centrum en concentratie van detailhandel. De ondernemers spelen hierin een belangrijke rol en maken afspraken over een duurzame
regeling voor het centrummanagement (inclusief gezamenlijke financiering).
De opgave is om te komen tot een ondernemersfonds zodat het stadsmanagement voor langere termijn geregeld is.  Hiervoor wordt een afzonderlijk voorstel
aan de gemeenteraad uitgebracht. Het streven is het ondernemersfonds in 2013
te realiseren.
Invoeren reclamebelasting
Gestreefd wordt naar invoering van reclamebelasting voor Oostburg. Het doel
is om daarmee het ondernemersfonds te voeden en de opbrengsten mede te
besteden aan de aanpassing van infrastructuur van het centrum en aan het ondersteunen van het stadsmanagement.
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Bijlage 1: Beleidskader
De belangrijkste beleidskaders voor Aantrekkelijk Oostburg zijn vastgelegd in de volgende documenten:
Rijk
•
Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling, opgesteld door Rijk, VNG en IPO
(vastgesteld door de Tweede Kamer, Kamerstuk 31757 nr 13 2009)
Provincie
•
Demografische prognose Zeeland (vastgesteld door Provincie in 2012)
•
De 4e sociale atlas van Zeeland (uitgave Scoop, vastgesteld door de Provincie
Zeeland in 2012)
•
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Regio en overlegpartners
•
Strategisch Voorraad Beleidsplan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2007 –
2015
•
Hoofdlijnenakkoord pilot Oostburg (vastgesteld augustus-2010)
•
Beleidsverklaring Uitvoering Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling
Zeeuws-Vlaanderen (vastgesteld december-2010)

Gemeente
•
Leefbaarheidsonderzoek Sluis, (vastgesteld juli-2009)
•
DPO supermarkten + detailhandelsvisie Cadzand-Bad (vastgesteld 2010)
•
Nota van uitgangspunten voor een samenhangend transformatieplan voor
Oostburg als aantrekkelijk voorzieningencentrum en aangename woonstad
in West Zeeuws-Vlaanderen (vastgesteld november 2010)
•
Plan van Aanpak Transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg (vastgesteld juli
2011)
•
Toekomstvisie ‘Samen Goed’, (vastgesteld juli-2011)
•
Structuurvisie ‘Goed leven’ (vastgesteld juli-2011)
•
WMO-beleidsplan ‘Samen leven’ (vastgesteld juli-2011)
•
Rapportage identiteitsonderzoek Dr. Gerard van Keken “De heropgang van
Oostburg; moed en geestkracht vereist” (2011)
•
Kaderstellend raadsbesluit voor de uitwerking van het Plan van Aanpak
‘Transformatieplan Wonen, Aantrekkelijk Oostburg’ (vastgesteld april-2012)
•
Perspectievennota  2012-2015 (vastgesteld juni-2012)
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Bijlage 2: Feiten en cijfers Oostburg
De gemeente Sluis heeft al enige jaren een krimpende bevolkingsomvang. De
huishoudengroei heeft net als in heel Zeeland een neerwaartse trend. In de
grafiek is te zien dat de samenstelling van de huishoudens in Oostburg de afgelopen 10 jaar is verschoven: het aantal alleenstaande huishoudens is sterk
toegenomen, vooral ten koste van het aantal huishoudens met kinderen. De
huishoudengrootte (aantal personen per huishouden) is dan ook gedaald van
2,34 personen in 1998 naar 2,13 personen per huishouden in 2008. De woningvoorraad is in deze periode met 158 toegenomen (244 nieuwbouw en 86 onttrekkingen/sloop). Het aantal huishoudens loopt hiermee in de pas: 160 extra
huishoudens in deze periode.

De bevolking van Oostburg is in de periode 1998-2009 met 170 personen afgenomen van 5065 naar 4895 inwoners. De leeftijdsontwikkeling van Oostburg laat
een vergrijzing zien. Het percentage 65+ers is toegenomen tot 24%, deze zal over
10 jaar meer dan 30% zijn.
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Het aantal huishoudens in de gemeente Sluis neemt tot 2014 nog toe met 38,
daarna zal het aantal licht gaan dalen. Sluis is in demografisch opzicht voorloper
op de andere Zeeuwse gemeenten. De vergrijzing, de krimp en de huishoudendaling begint hier het eerst. Sluis, met de hoofdkern Oostburg, is dan ook in beeld
als proeftuin voor experimenten om de gevolgen van de bevolkingskrimp op te
vangen.
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De particuliere woningvoorraad is in Oostburg dominant: Zo’n 75% is in particuliere eigendom, waarvan 4% particuliere verhuur. De sociale huursector is 25% in
Oostburg.  
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In onderstaande figuur is het bouwjaar van de woningvoorraad weergegeven
waarbij de woningvoorraad van Nederland als referentie is gebruikt. In Oostburg
is maar liefst 65% van de woningvoorraad gebouwd in de periode 1945-1980.
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Uit de opgaven uit de gemeentelijke basisadministratie uit 2010 blijkt dat in Oostburg zo’n 10% van de woningen leeg staat. Het betreft sociale huurwoningen
die gesloopt worden, woningen waarvan de eigenaren zijn verhuisd of waarvan
de laatste bewoner overleden is. Het overschot kan leiden tot een waardedaling
waardoor investeringen van eigenaren achterblijven.
In januari 2011 stonden er ruim 70 woningen te koop op een koopvoorraad van
1676 woningen (4,5%). Een jaar later zijn het er zo’n 50 (3%) en is de woningmarkt
wat meer in balans ten opzichte van regionale en landelijke cijfers.
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Bijlage 3: Overzichtskaarten en tabellen
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Beschikbare budgetten Masterplan Aantrekkelijk Oostburg
Partijen

doel

Rijk (bijdrage i.k.v. Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling

2011

2012

2013

2014

€ 1.500.000

2015

Totaal
€

1.500.000

Stads-management ( bijdrage Rabo WZVL)

versterking
centrum

€

40.000 €

40.000

€

80.000

Extra bijdrage vanuit Ministerie BZK

inhuur
projectleider

€

24.098 €

24.098

€

48.196

€ 1.500.000

€

1.500.000

227.393 €

227.392 €

1.500.000

€ 1.500.000 €

1.500.000 €

3.000.000

€

1.109.152

Provincie Zeeland (bijdrage i.k.v. Interbestuurlijk Actieplan
Bevolkingsdaling)
€

Gemeente Sluis (krimpmaatstaf gemeentefondsgelden)
Gemeente Sluis (reservering Meerjarenbegroting tbv
aanpassing infrastructuur centrum)

590.429 €

227.393 €

227.393 €

infra centrum

Gemeente Sluis (ISV-3 budget)

€ 1.109.152

Gemeente Sluis (opbrengst reclamebelasting tbv
infrastructuur)

infra centrum

€

30.000 €

30.000 €

30.000 €

90.000

Gemeente Sluis (opbrengst reclamebelasting tbv
centrummanagement)

versterking
centrum

€

20.000 €

20.000 €

20.000 €

60.000

Gemeente Sluis (opbrengst grondexploitatie)

infra centrum

€

1.500.000

1.777.392 €

10.387.348

Totaal budget

€ 1.500.000
€ 2.154.527 € 1.791.491 € 1.386.545 € 3.277.393 €
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Totaaloverzicht (deel)projecten aantrekkelijk oostburg
Algemeen - proces en communicatie
nr
1

2

3

project
proces en communicatiekosten
inclusief externe advieskosten,
communicatie via omroep
Zeeland, digitale nieuwsbrieven,
burgerparticpatie
inhuur projectleider

Versterking identiteit door
activiteiten (Erpelfestival e.d.)

Geraamde
kosten,
Totaal
€ 630.000,- gelabeld door €
630.000
Rijk
herkomst/labeling
budget

besteed t/m
1-7 2012

resteert

€

254.662

€

48.196

€

Extra bijdrage vanuit
Ministerie voor periode
2011/2012
€ 50.000,- gelabeld door
provincie

€

48.196

€

€

50.000

€

totaal algemeen

€

728.196

€

-

302.858

€

€

risico's

375.338 taakstellend
budget

-

taakstellend
budget

50.000 taakstellend
budget
425.338
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Projecten aantrekkelijk wonen
nr
1

2

3
4
5

6
7

project
Beperking nieuwbouw door
regionale afstemming
woningbouwplanning
Bevordering vestigingsklimaat

Samenvoegen particuliere
woningen
Uit de markt nemen particuliere
woningen door sloop woningen
aanpak verpauperd particulier
bezit (aanschrijvingsbeleid)
Particuliere woningverbetering +
levensloopbestendig maken won.
Verduurzaming particuliere
woningen

herkomst/labeling
budget
wordt gerealiseerd vanuit
regionale samenwerking
(Platform Wonen)
wordt gerealiseerd vanuit
regionale samenwerking
(Platform Wonen)
taakstellend budget
Provincie
taakstellend budget Rijk
De kosten van het
aanschrijfbeleid drukken
niet op het project
taakstellend budget
Budget transformatieplan
€ 350.000

8

Kwaliteitsverbetering, verkoop en
nieuwbouw huurwoningen

9

Realisatie aantrekkelijke entrees
taakstellend budget
Oostburg
Vergroening en verbetering van de Mede met inbreng van
woonomgeving door verdunning + Woongoed WZVL
relatie en toegankelijkheid met
groen buitengebied versterken

10

11
12

13

De kosten van het
verbeteren van het bezit
van Woongoed ZeeuwschVlaanderen drukken niet
op het project

Groote Gat toegankelijk maken
door aanleg rondje Oostburg
Vergroenen woongebieden

wordt gerealiseerd, uit
ander budget betaald
taakstellend budget w.v. €
200.000 gelabeld door
Provincie
Wederopbouwkwaliteiten benutten taakstellend budget
(zichtbaar maken)
totaal wonen

budget
Totaal
€

-

€

-

besteed t/m
1-7 2012
€
-

€

-

€ 1.250.000
€
€

500.000
-

€ 1.000.000
€

€

€

355.000

-

50.000

resteert

risico's

€

-

nvt

€

-

nvt

€ 1.250.000
€

341.906

€

-

€

-

€

351.500

€

-

€

-

€
€

158.094
-

€ 1.000.000
€

€

-

nvt

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

nvt

475.000

€

100.000

€ 3.730.000

€

€
€

50.000

taakstellend
budget
taakstellend
budget

taakstellend
budget
nvt

€

€

3.500

taakstellend
budget
taakstellend
budget
nvt

11.500

€

463.500

taakstellend
budget

-

€

100.000

taakstellend
budget

704.906

€ 3.025.094
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Projecten aantrekkelijk centrum
nr

project

herkomst/labeling
budget

budget
Totaal

1

centrum m anagem ent

Budget van € 80.000
€
bes chikbaar ges teld
Stim ulerings fonds
Rabobank Wes t-Zeeuws chVlaanderen

2

Verbetering centrum door:
- verbetering route badkuiptracé
door het centrum
- verbeteren bruikbaarheid m arkt
(herinrichting)
- verbeteren bereikbaarheid winkels
Burghts traat - Brouwerijs traat
- toevoegen 4e s uperm arkt +
parkeren Langes traat

- 50% ISV III budget
€ 500.000
- Meerjarenbegroting aanpas s ing infras tructuur
centrum €3.000.000
- opbrengs ten uit grondexploitatie €1.500.000

3

Afs chaffen betaald parkeren

Budget is afkom s tig van
een nog op te richten
ondernem ers fonds

4

Invoeren reclam ebelas ting

5

vernieuwing s cholen en
kinderopvang (realis atie
m ultifunctioneel centrum )

de kos ten voor het invoeren
van reclam ebelas ting
worden geraam d op ca
€15.000
De kos ten van het
vernieuwen van de s cholen
drukken niet op het project

6

Vergroening centrum
- 20% ISV III budget = €
200.000
Groene wandelroute naar Groote
taaks tellend budget
Gat
Verbeteren aantrekkelijkheid
taaks tellend budget
voetgangers pas s age VeerhoeklaanNieuws traat

7
9

€

€

€

€

besteed t/m
1-7 2012

resteert

risico's

140.000

€

80.000

5.000.000

€

-

-

€

-

€

€

-

€

€

-

€

-

€

-

15.000

-

€

60.000 De financiering
na 2012 is nog
onzeker; afhankelijk van
invoering
reclam ebelas ting
€ 5.000.000 hogere kos ten
(kos ten zijn wel
ruim inges chat)
en lager
res ultaat
grondexploitatie

-

afhankelijk van
invoering
reclam ebelas ting
15.000
n.v.t.

€

200.000

€

200.000

€

25.000

€

25.000

€

50.000

€

50.000

totaal centrum

€

5.430.000

€

80.000

€ 5.350.000

totaal project

€

9.888.196

€ 1.087.764

€ 8.800.432

beschikbaar budget

€ 10.387.348

onvoorzien (niet in
budgetten gelabeld)

€

499.152

nvt

taaks tellend
budget
taaks tellend
budget
taaks tellend
budget

