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Beste inwoners en 
ondernemers van Oostburg,

Bloemenzaak 
Isabellahof tweede 
van Nederland

“Op vrijdag 25 september ging ik niets-
vermoedend naar de opening van 
het Eenhoornfestival. Na de officiële 
woorden van wethouder Peter Ploe-
gaert nam Robert de Jonge, voorzitter 
van Stichting Eenhoornfestival en van 
de stadsraad Oostburg, het woord. De 
Eenhoorn Wisseltrofee moest uitge-
reikt worden en hij schetste iemand 
die wel een beetje op mij leek. Tot 
mijn verbazing werd ik even later op 
het podium geroepen en mocht ik de 
trofee in ontvangst nemen. Zoals zo vaak als je een cadeau krijgt, zeg je dan: “dat was niet 
nodig geweest”. Maar ik ben er wel héél erg blij mee. Het is fijn dat al mijn vrijwilligers-
werk gewaardeerd wordt, ondanks dat ik me overal mee bemoei volgens Robert de Jonge.  
Ik kreeg zelfs van een jong vriendinnetje een sjerp met de tekst ‘miss bemoeial’.

Dat ‘me ermee bemoeien’ doe ik al zo’n jaar of zeven toen mijn man en ik van ‘d’en overkant’ 
(vanuit de Randstad) naar Oostburg verhuisden. Ik vond en vind Oostburg nog steeds een 
leuk stadje, maar begreep niet dat het er zo stenig en onverzorgd uitzag. Na een vergade-
ring van de stadsraad Oostburg bezocht te hebben ontstond in 2010 de werkgroep Groen. 
Met vier dames zijn we begonnen met onder andere het fietsenplan, waarbij we ieder 
voorjaar gekleurde fietsen met bloemenmanden plaatsen in Oostburg. 

Met Zeeuwse roots, mijn opa is in Serooskerke geboren, voel ik me hier als een vis in het 
water. Zeeuws-Vlaanderen is echt het mooiste stukje Nederland en we moeten daar heel 
zuinig op zijn. Ik ga hier dus echt nooit meer weg. Zeker niet nu Oostburg een nieuw 
stadshart krijgt.”     

Marieke Tur

Fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2016

Wethouder Peter Ploegaert wenst u namens 
het gemeentebestuur en het projectteam van 
Aantrekkelijk Oostburg fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2016. U bent van harte welkom 
bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis op 
maandag 4 januari van 19.30 tot 21.00 uur in het 
Belfort, Groote Markt 1 in Sluis.    

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat bloemenzaak 
Isabellahof uit Oostburg is uitgeroepen tot Beste Bloemenzaak 
van Zeeland. Vervolgens werd de bloemenzaak geselecteerd 
in de top 3 van de landelijke verkiezing ‘Bloemist van het 
jaar’. Isabellahof eindigde op de tweede plek. Een knappe 
prestatie, want tientallen bloemisten uit het hele land 
deden mee. Dit prachtige resultaat verdient een felicitatie én 
natuurlijk een plekje in deze nieuwsbrief! 
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STADSRAAD
OOSTBURG

Nieuws van de

Stadsraad Oostburg 
is op zoek naar versterking! 

Sint en Pieten wegwijs in MFC

Nieuws van de 
stadsraad Oostburg 

Heeft u...
... groene vingers?
Dan is de werkgroep Groen iets voor u! De werkgroep werkt als zelfstandige groep bin-
nen de stadsraad aan een groene leefomgeving in Oostburg, samen met de gemeente 
en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Oostburg ligt middenin een groene oase tussen 
het Grote Gat en de kuststrook. Die beleving moet in Oostburg meer tot zijn recht 
komen. Het kan veel groener met een betere overgang naar het buitengebied. Heeft 
u een groene blik op Oostburg en wilt u hieraan meewerken? Dan bent u van harte 
welkom bij de werkgroep Groen. 

... of strategisch inzicht? 
Dan kunt u aan de slag in de stadsraad! De stadsraad volgt niet alleen het beleid van de 
gemeente voor Oostburg maar stelt zelf ook een strategisch plan op om het woonkli-
maat te verbeteren. Hierin staat onder andere de visie van de stadsraad voor de langere 
termijn verwoord en hoe dit aansluit op de plannen van de gemeente. De stadsraad 
zoekt leden die deze strategische rol kunnen vervullen en die willen meedenken met 
en meedoen aan activiteiten die bijdragen aan een aantrekkelijk Oostburg. 

Meld u dan aan! 
Interesse? Dan kunt u zich voor de werkgroep Groen aanmelden bij Elly Verhaeghe 
via everhaeghe@gemeentesluis.nl. Zij brengt u in contact met de leden van de groen-
groep. Wilt u graag de stadsraad strategisch ondersteunen? Stuur dan een mail naar 
voorzitter Robert de Jonge via robert@vantkorteheertje.nl. De leden van de stadsraad 
zien uw reactie graag tegemoet! 

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.  

Vorig jaar onthulden de Sint en zijn Pieten, tijdens hun intocht in Oostburg, op een leeg 
bouwterrein het bouwbord voor het MFC. Een jaar later, op vrijdag 4 december, werden 
zij verwelkomd in een mooi nieuw onderkomen. Alle kinderen van de basisscholen 
Sint Bavo en De Berenburcht en van Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ston-
den deze ochtend gespannen de komst van de kindervriend af te wachten. Eerst nog 
even onzekerheid: “hij weet toch wel dat we verhuisd zijn?” Maar al snel verdween deze  
gedachte, want de Sint arriveerde keurig op tijd in een politieauto bij het MFC. De dag 
stond volledig in het teken van het bezoek. De Sint ontving alle groepen in de mooi 
versierde gecombineerde kleuterspeelzalen van beide scholen. Voor alle kinderen een 
aandachtig woord, veel vertoonde kunstjes en een cadeautje. Natuurlijk ontbrak ook 
de traktatie niet op deze dag, ouders waren hiervoor ter voorbereiding in de centrale 
keuken druk in de weer. Een rondgang met bezoek aan de jongste gebruikers van de 
kinderopvang en peuterspeelzaal maakte het bezoek compleet. Een fijn en prima verlo-
pen bezoek aan alle nieuwe gebruikers van het nieuwe onderkomen. Sint en zijn Pieten 
keken hun ogen uit. En we weten nu zeker dat zij het MFC ook volgend jaar weten  
te vinden!

mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:robert%40vantkorteheertje.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:robert%40vantkorteheertje.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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Gaat u mee wandelen? Even voorstellen: 
opbouwwerker Lieve 
Maenhout 

Iedere dinsdagochtend om 
9.30 uur verzamelt een groepje 
bewoners uit Oostburg zich bij 
Eigenwijs Eten en Drinken op 
De Markt om samen te wande-
len. Deze keer zijn vier dames 
aan de start voor een wandeling 
van 1 tot 1,5 uur. Net voor de 
start overleggen de dames welk 
wandelpad ze nemen. Ondanks 

het feit dat zij al heel lang in Oostburg wonen, ontdekken zij nog steeds 
nieuwe paden. Als verbetertip voor Oostburg geven ze aan dat het tunneltje 
naar Schoondijke opgeknapt zou kunnen worden. Het tunneltje naar Zuid-
zande is een prachtig voorbeeld van hoe dat kan. De dames geven aan dat 
iedereen welkom is. Inwoners die willen wandelen, kunnen zich op dinsdagen 
aansluiten vóór 9.45 uur bij het startpunt op De Markt.  

Lieve Maenhout is opbouwwerker van Porthos Sluis en nam dit initiatief een 
aantal jaren geleden. Lieve: "Wandelen is goed voor de gezondheid. Vanuit 
het Zeeuwse project ‘Elke stap telt’ hebben wij senioren getest op hun ba-
sisconditie en zo ontstond een wandelgroep hier in Oostburg, maar ook in 
IJzendijke, Breskens en Schoondijke. Door samen te wandelen, verbetert je 
conditie, maak je sociale contacten en geniet je samen van de natuur." 

Wilt u lid worden van een wandelvereniging? Dan kan dat natuurlijk ook! Kijk 
voor meer informatie op de website van wandelvereniging Voor de Wind: 
www.wvvoordewind.nl. 

Lieve Maenhout is, samen met Lola Oostdam en Peter Boogaarts, opbouw-
werker bij Porthos Sluis. Dit is het gemeentelijk loket voor begeleiding en 
ondersteuning. Hier kunt u terecht voor vragen op het gebied van Wmo, 
Werk en Inkomen, Jeugd en Gezin en Leefbaarheid en Burgerparticipatie. 

De opbouwwerker vormt vanuit de gemeente de verbindende schakel tus-
sen bewoners en bewonersgroepen en tussen bewoners en professionele 
organisaties en overheden. Lieve is opbouwwerker voor Oostburg en om-
geving. Lieve: "Opbouwwerkers vormen de oren en ogen in de wijk. Zij zijn 
het vaste aanspreekpunt bij vragen, signalen en plannen. We stimuleren be-
woners om zelf initiatieven te nemen die de wijk leefbaarder maken. Maar 
ook signaleren we knelpunten en indien nodig helpen we mensen bij het 
zoeken naar de juiste ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen inwoners 
hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren. Maar ook kan het zijn 
dat iemand al jaren mantelzorger is en dat het even teveel wordt. Samen 
kijken we naar oplossingen en geven we dat steuntje in de rug, waar soms 
zo'n behoefte aan is. We gaan vaak de wijk in. Maar inwoners kunnen zelf ook 
altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag!" 

Meer informatie: Porthos Sluis, Nieuwstraat 2 (Oostburg), tel. 140117, 
lmaenhout@gemeentesluis.nl. 

Uw woning verdient het...

... net als de 
woning van 
Remco Ultee

Het doel van de regeling 'Uw woning verdient het' is het verbeteren van het aanzicht van de Oostburgse woningen of garages en daarmee van uw woon-
omgeving. Ook wil de gemeente daarmee de samenwerking tussen bewoners bevorderen en de vastgoedwaarde van woningen behouden. Als u met 
een groep meedoet en gezamenlijk de garageboxen of voorgevels verbetert, ontvangt iedere eigenaar dit bedrag. 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 formulier 'Uw woning verdient het' 
invullen, die in het KCC van het gemeentehuis in Oostburg ligt. De vergoeding van €75,- ontvangt u als u voldoet aan de voorwaarden en als u de factuur 
van ingekochte materialen bij de gemeente indient. 

De woning van Remco Ultee aan de Zuidzandsetraat 71 is opgeknapt met 
een bijdrage vanuit de regeling 'Uw woning verdient het'. Remco: "Vanwege 
de beschadiging aan onze bakstenen door vorst brokkelden er soms stukjes 
steen van de muur. Bovendien was onze voorgevel een andere kleur steen 
dan de rest van de gevels. Dit omdat een jaar of tien geleden een auto in de 
voorgevel is gereden. Daarom besloten we om de buitengevel te laten schil-
deren. Niks geeft je woning zo snel een frisse, nieuwe look als een geverfde 
gevel. Het houtwerk was ook nodig aan een nieuwe verflaag toe. Eerst zijn 
alle beschadigingen aangepakt, daarna zijn het houtwerk en de gevel ge-
schilderd. Ook lieten we de afvoerpijpen en andere materialen schilderen, 
die anders erg zouden opvallen tegen een donkere muur."

http://www.wvvoordewind.nl
mailto:lmaenhout%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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Ondernemer in beeld

Werkzaamheden eerste 
fase centrumplan gestart

Oostburg in Action: laat 
het ijs maar komen 

Vestje rijk aan 
archeologische schatten 

Diancy Bodyfashion Lingerie Boutique aan de Oprit 1 in Oostburg is een er-
kende LingerieStyling speciaalzaak waar je persoonlijk geholpen wordt door  
eigenaresse Diana de Buck. Zij runt al 18 jaar haar eigen zaak. Diana komt uit een 
echt Zeeuws middenstandsgezin. Haar opa was melkboer en haar vader startte 
in 1969 met de eerste SRV wagen die in Nieuwvliet aan huis bezorgde. Van kinds 
af aan wilde Diana een eigen zaak. Toen ze 22 jaar was startte ze met Diancy 
Bodyfashion. Diana kent haar klanten. Ze is betrokken, luistert en helpt. Tot haar 
vaste klantenkring behoren streekgenoten, maar ook Belgen en toeristen. Diana 
gaat alle belangrijke beurzen af zoals in Parijs, Antwerpen en Almere. Ze wint al 
zes jaar achtereen prijzen. Diana: "Als je vaak je gezicht laat zien, dan kennen ze 
je. De Oostburgse middenstanders kennen elkaar. Samen bespreken we hoe het 
loopt en wat er beter kan. Ik ben blij dat hier meerdere vrouwen ondernemer 
zijn, dat schept een band. Vrouwen hebben vaak een andere kijk op dingen en 
dat vult de visie van de mannen aan. Mijn levensmotto is: je moet zorgen dat je 
het naar je zin hebt en daar kun je alleen zelf voor zorgen."   

Met het vervangen van de aansluitleidingen op het hoofdriool zijn de werk-
zaamheden in de eerste fase van het centrumplan gestart. Deze rioolwerk-
zaamheden duren naar verwachting tot eind januari 2016. Vanaf half januari 
tot april 2016 vervangt Delta delen van de waterleiding en vernieuwt zij de 
zogenoemde laag- en middenspanningskabels. Delta informeert alle pand-
eigenaren hierover. De uiteindelijke herinrichtingwerkzaamheden zoals het 
definitieve straatwerk, maken van goten en plaatsen van straatmeubilair 
starten naar verwachting begin april. De afronding is halverwege juli 2016 
voorzien. Zodra bekend is welke aannemer deze werkzaamheden gaat uit-
voeren (naar verwachting in maart 2016) volgt nog een informatieavond 
over onder andere planning en bereikbaarheid. Maandag 7 december 2015 
werd tijdens een eerste informatieavond de stand van zaken van het project 
aan belangstellenden voorgelegd. Zowel de presentatie als overige infor-
matie vindt u binnenkort op de website van de gemeente Sluis.

Van 2013 tot en met 2015 heeft bureau 'Artefact! Advies en Onderzoek in Erf-
goed' de rioleringswerken in 't Vestje archeologisch begeleid. De gemeente 
voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om bij grondverstoringen 
de archeologische waarden te onderzoeken en - zo mogelijk - te behouden.

Vóór de start van de rioleringswerken voerde Artefact een bureauonderzoek 
uit om de mogelijk aanwezige archeologische resten in kaart te brengen. 
Op basis van dit onderzoek zijn de rioleringswerkzaamheden over ongeveer 
3100 meter archeologisch begeleid. De nadruk bij deze begeleiding lag op de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg en de resten van de verdedigingswerken uit 
de periode van de Tachtigjarige Oorlog. Het 'veldwerk' van de archeologen is 
afgerond en Artefact legt nu de laatste hand aan de eindrapportage. 

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat resten van de vroeg-
middeleeuwse ringwalburg zijn aangetroffen. Dit is een unicum, want 
voorgaande onderzoeken in de zestiger jaren van de vorige eeuw lever-
den niets op. Resten van de ringwalburg zijn aangetroffen in de Stadhou-
derslaan, het Pompje, Volderstraat, Oudestad, Walstraat en Molenberg. Het 
betrof hier delen van de gracht en het wallichaam. Ook trof Artefact een 
vindplaats uit de Romeinse tijd aan en resten die erop wijzen dat er buiten 
de ringwal nog een andere nederzetting lag, volgens historische bronnen 
Merona genoemd. Daarnaast zijn ook resten van verdedigingswerken uit de  
Tachtigjarige Oorlog aangetroffen.

Veel gevonden materiaal wordt nog nader onderzocht, zoals aardewerk en 
voedselresten. Dit materiaal kan handelsbetrekkingen, de cultuur en de eet- 
en leefgewoonten van de toenmalige 'Oostburgse' bevolking verduidelij-
ken. Ook geeft dit een betrouwbaarder beeld van de opbouw en de ligging 
van de ringwalburg. Als het onderzoek is afgerond, leest u hierover meer in 
deze nieuwsbrief.

Op deze tekening ziet u een model 
van een ringwalburg. Deze werd 
gebouwd om inwoners te bescher-
men tegen de invallen van de Vikin-
gen. Een ringwalburg bestond uit 
een ringwal met daar omheen een 
gracht en twee hoofdpaden die in 
het midden loodrecht kruisen en uit-
kwamen op vier poorten in de wal.

De IJs- en Skeelerclub het Grote Gat 
nam het initiatief om met negen 
andere verenigingen uit Oostburg 
samen te werken onder de naam 
‘Oostburg in Action‘. Op zondag  
5 juni vond dit evenement plaats. 
Het programma bestond onder 

andere uit skeeler- en fietstochten. In 2016 doen er mogelijk nog meer vereni-
gingen mee. De afgelopen twee jaar is schaatsen op het Grote Gat niet gelukt 
omdat de winters te warm waren. Het bestuur gaat niet bij de pakken neer 
zitten. Het opknappen van een 'schaftwagen' tot koek- en zopiekraam is bijna 
afgerond. Zodra het ijs goedgekeurd is, kan de mobiele kraam meteen ingezet 
worden. Het Grote Gat staat erom bekend dat het snel dicht vriest. Na drie tot 
vier dagen stevige vorst kun je op goedgekeurd ijs schaatsen. Twee jaar geleden is 
het Grote Gat uitgebaggerd en daarom meten de ijsmeesters de dikte van het ijs 
op meerdere plekken, omdat de kreek een stuk dieper is geworden. De ijsmees-
ters zijn klaar voor de winter, nu het ijs nog! Meer informatie: www.hetgrotegat.nl.

http://www.hetgrotegat.nl
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Kerstsfeer in Oostburg MMM-premie 
voor alle kernen

Meer zicht op groen 

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

Johnny, Edwin en Heidi zijn actief in Stichting ’t Vestje. 
Elk jaar zetten zij in de maand december een kerst-
boom om de buurt op te vrolijken. “De buurt vindt 
het elk jaar weer gezellig dat er een kerstboom staat. 
Samen met de kinderen tuigen wij de boom op. De 
kerstversiering krijgen wij van de mensen uit de buurt 
of geven we zelf. Het is een mooie afsluiting van het 
jaar”, aldus Heidi Fenijn.

Ook het centrum van Oostburg is gehuld in kerstsferen. Naast de verlichte kerst-
boom op het Raadhuisplein staat er een kerstboom op het Eenhoornplantsoen 
en nemen Jozef en Maria met kindje Jezus regelmatig hun intrek in de levende 
kerststal voor restaurant De Eenhoorn. Samen met de mooi verlichte en inge-
richte etalages is het feestelijk winkelen in Oostburg!

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: Gemeente Sluis
Foto’s:  Gilbert Bieshaar, 
  Gemeente Sluis 

De woning aan de Callenfelsstraat 35 is gesloopt. Dit zorgt voor een bredere 
brandgang en maakt het groene speelterreintje achter de woningen zichtbaar. 
Stappen zoals de sloop van deze woning dragen bij aan het aantrekkelijker ma-
ken van de buurt. Op de foto's ziet u het bewijs! De sloop is mede mogelijk 
gemaakt door PIW-subsidie van de provincie Zeeland.

De gemeente Sluis stelde de MMM premie vanaf februari 2015 beschik-
baar voor inwoners van alle kernen in de gemeente Sluis. Er is voor 100 
woningen een premie beschikbaar van 750 euro voor het realiseren van 
tenminste twee energielabel stappen. In 2015 ontvingen ongeveer 70 
bewoners de premie. Bewoners die een premie reserveerden maar nog 
niet klaar zijn met het nemen van maatregelen, hebben tot 1 februari 
de tijd. Meer informatie vindt u op de website www.gemeentesluis.nl. 

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 Oostburg-
se 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.

Nieuw fragment

Oplossing 
Nieuwsbrief 
nr. 26
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