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Beste inwoners en 
ondernemers van Oostburg,

Volgende fase 
herinrichting 
centrum 

Voor velen al een bekend gezicht. Want John is actief op vele 
fronten in Oostburg. Op deze plek in de nieuwsbrief wil het 
redactieteam u het pleidooi van het bestuur van de stichting 
Eenhoornfestival niet onthouden. Een pleidooi dat toont waarom 
juist John deze trofee moest winnen en dat voorgedragen 
werd door burgemeester Annemiek Jetten, die daarmee het 
Eenhoornfestival officieel opende op vrijdag 19 augustus. Het 
redactieteam feliciteert John van harte met deze mooie trofee!   
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Graag stellen we aan u voor: de winnaar van de 
Eenhoorntrofee 2016, John Bolsius!

John,

Jij hebt je jaren ingezet voor het opwaarderen van het Ledeltheater tot 
het theater dat er nu staat, een volwaardig theater met een volwaardig 
programma. Voor een stadje als Oostburg iets om trots op te zijn, wetende dat 
dit theater ook voor de omringende gemeenten zijn functie heeft.

Dankzij de inspanning van de RABO Bank kreeg jij het voor elkaar om 
het gebouw uit te breiden met de RABO-zaal, waardoor er mogelijkheden 
ontstonden voor theater in kleinere sessies en voor het vergroten van de 
inkomsten voor stichting Ledeltheater. Door het toenemende succes van 
de voorstellingen werden ook de groten van het Nederlandse theater 
gearrangeerd zoals Freek, Joep, Liberg enzovoorts, hetgeen een topprestatie 
mag worden genoemd.

Daarnaast bleef de bioscoopfunctie in al die jaren en heb jij als programmeur 
zin gegeven aan de keuze voor de goede film, en bewust niet gekozen voor de 
gemakkelijk binnen te halen succesfilms voor de grote theaters. Door jouw 
toedoen is de bioscoop overgegaan op digitale projectie en uitgebreid met 3D 
mogelijkheid, hetgeen de bioscoop concurrerend maakt tegenover Knokke, 
Brugge en Gent.

Verder heb je de artotheek Uit de Kunst opgericht. Met stukken van Pieters, 
Van der Kroef en Jaspers heeft deze artotheek topstukken in handen die door 
leden van de artotheek voor een schappelijke prijs kunnen worden gehuurd.

Enige tijd geleden heb je de dagelijkse leiding van de stichting overgedragen 
aan je vrouw, Justyna Bolsius. Wel ben je nog steeds de grand-seigneur voor 
de programmering van het theater.

En daarom verdien jij de Eenhoorntrofee! 

Bestuur van de stichting Eenhoornfestival

De eerste fase van de herinrichting van het centrum is zo 
goed als klaar. De bankjes worden volop gebruikt, de fon-
teinen op het Raadhuisplein zorgen voor veel waterplezier, 
de bomen geven sfeer aan de winkelstraten en het beeld  
De Eenhoorn kreeg op het Eenhoornplantsoen een plek die 
het verdient. Binnenkort plaatst de gemeente nog een aan-
tal vuilnisbakken in de Burchtstraat en Brouwerijstraat en 
wordt nieuwe verlichting aangebracht. Vanaf oktober gaat 
de volgende fase van start: dan begint Delta aan werkzaam-
heden voor gas en elektra in de Langestraat, Markt, Schouw-
burgstraat en het Ledelplein. Dit duurt volgens planning tot 
en met februari 2017. Daarna worden tot en met juni 2017 
de Langestraat en Markt heringericht (riolering, bestrating en 
straatmeubilair). Naar verwachting start na de zomer van 2017 
de derde fase: de herinrichting van de Schouwburgstraat en 
het Ledelplein. In februari 2018 zou dan de totale herinrich-
ting klaar moeten zijn. We houden u op de hoogte van de 
herinrichting via deze nieuwsbrief, de website en Facebook. 
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Nieuws van de
STADSRAAD
OOSTBURG

In deze rubriek leest u meer over activiteiten van de stadsraad Oostburg. Want de stadsraad organiseert veel activiteiten voor de inwoners 
van Oostburg. Ook is de stadsraad een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Sluis. 

Fleurig Oostburg 

Eenhoornfestival: een terugblik 

Expositie 

Jeu de boules  

De werkroep Groen werkt ieder jaar, samen met vele vrijwilli-
gers, aan een fleurig Oostburg. In de maanden mei tot en met 
september kom je de gekleurde fietsen met bloemenmandjes 
overal tegen. Dit keer zijn het er wat minder in het centrum 
vanwege de herinrichting. Deze fietsen kregen een plaatsje bij 
onder andere het bord met 'Oostburg Eenhoornstad' aan de ro-
tonde bij de Oude Haven. 'De fietsen horen bij Oostburg', is een 
veelgehoorde opmerking. En daarom staan ze er alweer voor 
het zesde jaar.

Mediterrane taferelen half september in het speeltuintje aan de Callenfelstraat in Oostburg. 
Daar opende wethouder Peter Ploegaert, samen met bewoners, een jeu de boules baan. Bob 
Dierkx en Ridette Martens, bewoners van de Zuidwal, namen het initiatief in het kader van 
'bewegen voor ouderen' en de sociale samenhang in de buurt. De werkgroep Groen van de 
stadsraad Oostburg legde contact met de gemeente. De bewoners voerden het plan uit en 
de gemeente leverde het materiaal en deed het zware grondwerk. Burgerparticipatie loont! 
De baan is voor iedereen bedoeld, niet alleen voor bewoners uit de Zuidwal. Oostburg is met 
de aanleg van de baan weer een stukje aantrekkelijker geworden. Heeft u ook een idee voor 
een leefbare buurt? Neem dan contact op met Porthos Sluis van de gemeente (tel. 140117)! 

Het bestuur van de stichting Eenhoornfestival kijkt terug op een geslaagd evenement: 
'Een evenement is succesvol als bezoekers en deelnemers er na afloop nog weken over 
praten en hun ervaringen delen. En dat precies gebeurde na het Eenhoornfestival 2016, 
ons lustrumfestival. Terugkijkend hierop zijn wij als organisatie tevreden, maar er zijn 
altijd verbeterpunten. En daar hebben we uw mening voor nodig. Suggesties en opmer-
kingen zijn van harte welkom via www.eenhoornfestival.nl (rubriek contact). We hebben 
er als organisatie alles aan gedaan om te voldoen aan onze doelstelling 'verbinding'. Dit 
door middel van educatie, amusement, optredens, kunst en cultuur voor jong en oud, 
groot en klein. Alleen de geplande picknick kwam door het mindere weer niet volledig 
tot zijn recht. De overige activiteiten werden ruim en tot volle tevredenheid bezocht. 
De kunst- en cultuurmarkt, kinderanimatie en oecumenische kerkdienst waren echte 
voltreffers. Met een terechte winnaar van de Eenhoorntrofee en de wetenschap dat de 
'Woostburgenaren' weer beschikken over een waardig en veel besproken evenement, 
kijken wij nu al uit naar editie 2017. U komt toch ook?'  

De werkgroep Etalages van de stadsraad Oostburg zorgt er, in samenwerking met de ondernemers, voor dat exposities 
de etalages van leegstaande winkelpanden sieren. Tot en met half oktober hangen in het oude pand van opticien Eye 
Wish in de Burchtstraat mooie aquarellen van Rose Marie Pielaet-Mattelaer uit Zuidzande. Zij koos jaren geleden voor 
één van de moeilijkste verftechnieken, namelijk aquarel. Zij houdt vooral van 'nat in nat' techniek: een soort haat-liefde 
verhouding tussen water en verf. Rose Marie volgt haar lessen bij Jean Ferlue van het vrije atelier in Knokke.

Wilt u ook eens exposeren? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Tur van de werkgroep Etalages van de stadsraad 
Oostburg via turdebree@zeelandnet.nl of met de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad via info@oostburg.nl.

http://www.eenhoornfestival.nl
mailto:turdebree%40zeelandnet.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:info%40oostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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Planetenbuurt vergroenen met 
ideeën van bewoners

Finlandstraat krijgt een gezicht

Een aantrekkelijker Oostburg is een groener Oostburg. Verschillende initiatieven zijn al ondernomen of liggen in het verschiet. Zo ondernemen partijen nu actie 
om de Planetenbuurt te vergroenen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, gemeente, Dethon Groen, politie, stadsraad Oostburg en de werkgroep Groen doen mee. 
Nog een partij is Natuur&Zo, een centrum voor natuur- en milieueducatie. We vroegen Brenda Jasperse, die vanuit dit centrum werkt aan de vergroening van de 
Planetenbuurt, naar de betrokkenheid van Natuur&Zo.
 
Wat doet Natuur&Zo?  
Brenda: 'Natuur&Zo verzorgt en ondersteunt in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten allerlei activiteiten en projecten in het kader van natuur, milieu 
en leefbaarheid. We dragen daarmee bij aan kennis, bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen en versterken hun betrokkenheid bij 
de eigen leefomgeving. Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking met organisaties zoals natuurbeschermingverenigingen, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse 
Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Veel van ons werk richt zich op scholen. Het hele jaar door bieden we gastlessen aan voor alle groepen van 
het basisonderwijs. Ook in Oostburg. Aan de pedagogisch medewerkers van kinderopvang Kidz gaven we onlangs nog een training van vijf bijeenkomsten.'                   

Wat gaat er gebeuren in de Planetenbuurt? 
'Dat ligt nu nog open. Vanaf september proberen we bewoners en de buurt in beweging te krijgen 
om de Planetenbuurt groener en aantrekkelijker te maken. Dit hoeven geen grote ingrepen te zijn. 
Met het opknappen van voortuinen, oude beplanting verwijderen en nieuw groen terug planten 
kun je al heel veel bereiken. Op 22 september bekeken betrokken partijen en inwoners gezamenlijk 
de wijk tijdens een 'wijkschouw'. Natuur&Zo richt zich voornamelijk op de kinderen in de wijk. Via de 
basisscholen willen we graag van hun ideeën en wensen krijgen om hiermee de Planetenbuurt ook 
voor hun aantrekkelijker te maken. Samen met alle betrokken partijen kijken we dan of de wensen 
uitvoerbaar zijn. Dus hoe het er precies uit komt te zien en wanneer we daadwerkelijk van start gaan 
met de vergroening, is nog niet bekend. Maar ik verwacht dat we straks met veel leuke ideeën aan de 
slag kunnen!'

Een bijzonder transport, eind augustus en begin september, tussen Terneuzen en Oostburg. Vanaf 
de fabriek van CascoTotaal in Terneuzen vonden in die week minsten 54 transporten plaats naar de 
Finlandstraat in Oostburg. Met op de vrachtwagens delen van prefab huurwoningen, die vrijwel 
direct na aankomst op de bouwlocatie gemonteerd werden. En zo kan het dat binnen een aantal 
weken tijd Oostburg achttien nieuwe levensloopbestendige en energiezuinige woningen rijker is. 
En dat eind oktober, na het aanbrengen van de kapconstructie, huurders de sleutel krijgen.

De woningen zijn in de loods van CascoTotaal volledig afgewerkt met onder andere keuken, badka-
mer en trap. Eenmaal aangekomen op locatie zijn de 3D-onderdelen van de woningen in rap tempo 
in elkaar gezet tot één geheel. Een proces waarbij – in opdracht van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
– de drie Zeeuws-Vlaamse partijen CascoTotaal, Paras Concepts en Leenhouts' Aannemings-Bedrijf 
BV betrokken zijn. Op de plek waar nu de nieuwe woningen staan, stonden eerst 24 gedateerde 
huurwoningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Deze hadden bouwtechnische gebreken en 
zijn daarom gesloopt. Het ontwerp van de 18 prefab woningen die daarvoor in de plaats zijn ge-
komen, sluit aan op de wederopbouwarchitectuur die zo kenmerkend is voor Oostburg. Daarnaast 
past de realisatie van de woningen binnen de visie en doelen van het project Aantrekkelijk Oostburg. 

Open Huis zaterdag  
1 oktober van 
16.00 tot 17.30 uur 
Benieuwd naar de woningen in de Finlandstraat? 
Kom dan langs tijdens het Open Huis op zaterdag 1 
oktober a.s.! Van 16.00 tot 17.30 uur zijn bewoners uit 
Oostburg en omgeving en overige geïnteresseerden 
van harte welkom! Eerder die dag is er Open 
Huis voor direct omwonenden en huurders van 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in het kader van de 
landelijke Dag van het Huren. Vanaf 16.00 uur is het 
de beurt aan overige bewoners en geïnteresseerden. 
Een drankje staat voor u klaar!  
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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: Gemeente Sluis
Foto’s:  Gemeente Sluis 
  Stadsraad Oostburg
  Ronny Rammeloo

Goed vertoeven bij 
Good & Tasty

Subsidie voor 
energiebesparing

Documentaire  ‘Van water 
de druppels’ wint prijs

'Onze droom is verwezenlijkt met de opening van delicatessenzaak Good & Tasty 
op 24 maart dit jaar', aldus trotse eigenaren Berry en Christa Akster. Bij de delicates-
senzaak aan de Markt 15 is de bewuste fijnproever aan het juiste adres. Berry en 
Christa komen uit Harden, de Veluwe. Berry komt al 30 jaar, vanaf zijn vierde, va-
kantie vieren in West Zeeuws-Vlaanderen. Zo'n 16 jaar geleden ontstond het idee 
om hier een eigen zaak  te starten, want beiden voelen zich helemaal thuis in dit 
gebied. 'We begonnen 2,5 jaar geleden met het zoeken naar een geschikt pand. 
Dat pand vonden we aan de Markt in Oostburg. In december 2015 startten we met 
de verbouwing. Met het kleur- en materiaalgebruik halen we de natuur van het 
Oostburgse buitengebied van kreken, polders en kust naar de Markt.' Zachtgroene 
en grijstinten ondersteunen hun producten zoals kazen, noten, chocolade, sala-
des, brood en wijn. Deze kun je ook verorberen buiten op het terras of binnen aan 
de tafeltjes. 'In overleg met Johnny Beerens hebben we een chocolademal laten 
maken van de watertoren. We verkopen dus ook chocoladewatertorentjes, mét de 
kenmerkende druppels erop.' Inmiddels wonen ze met hun twee jonge kinderen 
tijdelijk boven Eigenwijs. Straks, als de verbouwing klaar is van de woning boven 
hun winkelpand, gaan ze daar wonen. Berry en Christa komen beiden oorspronke-
lijk uit de bouw en daarom is het ondernemen een groot, mooi avontuur. Ze zijn 
volop aan het ontdekken en willen zich blijven ontwikkelen. Zo hopen ze in de 
toekomst wijn te mogen schenken. 'We hebben geen moment spijt van de beslis-
sing om hier te komen wonen en werken!' Kijk op www.goodandtasty.nl voor een 
culinaire sfeerimpressie en het smaakvolle assortiment.

Ondernemer 
in beeld

Goed nieuws voor particuliere woningeigenaren die hun woning 
willen verduurzamen. Vanaf 15 september 2016 kan er subsidie 
worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen. 
Ongeveer 20 procent van de investering kan worden teruggevraagd 
bij het Rijk wanneer u minimaal twee energiebesparende maatregelen 
toepast. De subsidieregeling bestaat uit meerdere pakketten die 
stapelbaar zijn. Benieuwd naar de voorwaarden en mogelijkheden? 
Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur van het 
Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl of neem een 
kijkje op www.duurzaambouwloket.nl. Het advies van dit bouwloket 
is kosteloos en wordt door de gemeente Sluis ter beschikking gesteld 
om u verder te helpen bij het verduurzamen van uw woning.

Regisseur Jeannice Adriaansens 
uit IJzendijke maakte een 
film van de restauratie van de 
druppels op de watertoren en 
won daarmee de Best Editing 
Award op het Film Festival in 
Tanger (Marokko). Kunstenaar 
Johnny Beerens wordt gevolgd 

in de documentaire terwijl hij in de zomer van 2014 ‘De Levensbron’,  
zoals het kunstwerk officieel heet, restaureerde. Dat de druppels op 
het beeldbepalende gebouw een warm hart toegedragen wordt 
bleek al uit de actie ‘Vrienden van de Watertoren’, waarmee inwoners 
en ondernemers geld inzamelden om de restauratie mogelijk te 
maken. Dat ook het kunstwerk tot ver buiten onze landsgrenzen tot de 
verbeelding spreekt, bewijst deze mooie filmprijs!  

mailto:nieuwsbrief%40aantrekkelijkoostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.goodandtasty.nl
http://www.duurzaambouwloket.nl

