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Ondernemer in beeld

Fijne feestdagen en
een gelukkig en
gezond 2017
Wethouder Peter Ploegaert wenst u namens het gemeentebestuur en het projectteam van Aantrekkelijk Oostburg fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond 2017. U bent van
harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Sluis op maandag 2 januari van 19.00 tot 21.00 uur in het
Belfort, Groote Markt 1 in Sluis.
De nieuwjaarsreceptie is tevens de afscheidsreceptie van
burgemeester Annemiek Jetten, die burgemeester wordt
van de gemeente Vlaardingen. Peter Cammaert wordt
waarnemend burgemeester. Hij blijft ruim een half jaar, in
afwachting van de benoeming van een 'permanente' burgemeester, en wordt woensdag 11 januari geïnstalleerd.
Meer informatie hierover volgt via het ZVA en via de Facebookpagina en website van de gemeente Sluis.

Beste inwoners en
ondernemers van Oostburg,
Mijn taak als sociaal begeleidster voor het project
Aantrekkelijk Oostburg zit erop. U kunt met uw vragen,
opmerkingen of ideeën vanaf 1 januari terecht bij het
KCC van de gemeente Sluis.
Alle bewoners en ondernemers uit Oostburg bedank ik
voor hun samenwerking, ontvangst en betrokkenheid.
Met een warm hart denk ik daaraan terug. Wat
hebben we samen veel meegemaakt! Het werken bij dit project is enerverend. De start
en de laatste periode waren emotioneel met gesprekken met bewoners uit de Noordwal,
Burg. Callenfelsstraat en Burg. van Houtestraat.
Via een enquête brachten we bij de start van het project wensen en behoeften in beeld en
daarmee gingen we aan de slag. Zoals met de Watertoren, de vrienden van de Watertoren,
de groengroep van de stadsraad Oostburg, ‘t Vestje, het Eenhoornfestival, het Meer met
Minder energieprogramma, de energiemarkten, het samenvoegen van woningen, de
kluswoningen, het weghalen van woningen om het groen uit de omgeving bij Oostburg te
betrekken, de straatverbeteringen in het centrum en in een aantal wijken, de balletschool en
de nieuwsbrief waarin initiatieven van bewoners en ondernemers werden belicht. Het zijn
voorbeelden van initiatieven en projecten waaraan we met elkaar werkten.
Wat een fijne en getalenteerde mensen wonen er in Oostburg. Daarbij heb ik in het bijzonder
bewondering voor alle vrijwilligers! Ook hen wil ik bedanken voor hun samenwerking. Een
paar wil ik graag benoemen, wetende dat ik dan tekort doe aan de vele initiatieven die ik niet
benoem: de organisatoren van kinderspeeldag ‘t Vestje, van muziekprogramma The Lane,
van kerkprojecten, van het Eenhoornfestival en van bewegingsactiviteiten. Ook bedank ik
graag de scoutingleden en de stadsraad voor hun inzet.
Ik ga jullie, en al die andere actieve en betrokken inwoners en ondernemers, missen!
Elly Verhaeghe

Nieuwe bewegwijzeringborden
Stampershoek
Begin oktober is de bewegwijzering op bedrijventerrein Stampershoek in Oostburg geactualiseerd.
Verouderde portalen en bordjes zijn verwijderd of
vervangen en nieuwe portalen en bordjes zijn toegevoegd. De werkgroep Businesspark Oostburg van Vereniging Business Collectief Eenhoornstad hielp mee
met de actualisering van de bewegwijzering. Zo is de
weg weer goed te vinden op het bedrijventerrein!

1

Ontwikkeling
Burghtkwartier tot
woonzorgzone
Op donderdag 15 december ondertekenden de directeuren van Warmande,
Zeeuwse Gronden en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen samen met wethouder Peter Ploegaert een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een woonservicezone in het Burghtkwartier. Daarmee komt de
realisatie van woonzorgappartementen, ter aanvulling op De Burght en 't
Lam, een stap dichterbij. Straks ontstaat hier een woonzorggebied, waardoor meer inwoners met een zorgbehoefte langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook verbeteren we hiermee de kwaliteit van het gebied.

Centrumontwikkeling:
volgende fase van start
De eerste fase van de herinrichting van het centrum is klaar. Het Raadhuisplein, de Burchtstraat, het Eenhoornplantsoen en omgeving ondergingen
een metamorfose. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de tweede fase
in volle gang.

De woonzorgzone bestaat uit tien appartementen voor zelfstandig wonende senioren met een zorgindicatie en twaalf appartementen met gemeenschappelijke huiskamer voor beschermd wonen voor mensen met
een psychische zorgindicatie. De planning is afhankelijk van de aankoop
van de negentien particuliere woningen die nog in dit gebied staan. Deze
woningen wil de gemeente aankopen, omdat zij plaats moeten maken
voor de woonzorgzone. Uiteraard doorloopt de gemeente dit traject zorgvuldig met de eigenaren van deze woningen. Inmiddels zijn elf woningen
verkocht aan de gemeente. Met de eigenaren van de overige woningen
lopen de gesprekken nog. Als deze fase is afgerond, kunnen de betrokken
partijen de plannen verder uitwerken en starten met de realisatie van de
woonzorgzone.

Planning
Tot en met februari 2017 voert Delta gas-, water- en elektrawerkzaamheden
uit in de Langestraat, Markt, Schouwburgstraat en het Ledelplein. Dit ter
voorbereiding op de herinrichting van de Langestraat, Markt en een deel
van het Ledelplein. Deze herinrichting vindt plaats vanaf half februari tot
en met juni 2017 en bestaat uit de vernieuwing van delen van het riool,
bestrating en het plaatsen van nieuw straatmeubilair.
Informeren
De bewoners in dit gebied ontvingen een brief met informatie over de
planning. Daarin vroegen we hen om hun mailadres door te geven aan
de gemeente. Per mail kunnen we snel en regelmatig actuele informatie
delen. In januari nodigen we deze bewoners uit voor een informatieavond.
Daarnaast informeerde de gemeente eerder al verschillende betrokkenen
over de planning, waaronder bewoners van de Langestraat, medewerkers en leden van de medezeggenschapsraad van MFC De Windmaker en
marktkraameigenaren. De herinrichting heeft immers direct gevolgen voor
deze groep (zoals overlast en verplaatsing van marktkramen).

Yolanda de Jong (Warmande), Jan van Blarikom (Zeeuwse Gronden),
wethouder Peter Ploegaert en Ralph van Dijk (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen)

Verplaatsing
weekmarkt
Vanaf woensdag 11 januari tot begin juni 2017 wordt de weekmarkt
op de Markt in Oostburg verplaatst naar het Ledelplein. De kramen
krijgen een plek op de bestaande parkeervakken en op een gedeelte
van de rijbaan aan de zijde van het Ledeltheater. De viskramen en
de groente- en broodkraam gaan weer terug naar hun oude plaats
op het Ledelplein. Bezoekers van de Markt en omgeving kunnen
hun auto parkeren op het parkeerterrein achter het Ledeltheater. Dit
wordt met borden aangegeven.
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Nieuws van de Stadsraad Oostburg

STADSRAAD
OOSTBURG
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.

Expositie
De werkgroep Etalages van de stadsraad Oostburg zorgt er, in samenwerking
met de ondernemers, voor dat exposities de etalages van leegstaande winkelpanden sieren.

Foto's van Frank Stokkerman
In het pand van 'Fierens' aan de Nieuwstraat/het Raadhuisplein exposeert Frank
Stokkerman tot en met eind december. Frank: 'Met de expositie Zeeuwse kust
omlijst, wil ik laten zien dat afbeelding en lijst met elkaar verbonden zijn. Uitgangspunt is de ruwheid van de paalhoofden. Deze heb ik laten terugkomen
in het ruwe materiaal van de lijsten, waardoor er een elkaar versterkende combinatie ontstaat. De kracht zit hem in de herkenbaarheid van het beeld en het
natuurlijke materiaal waar de zelfgemaakte lijsten van gemaakt zijn. Het is bijna
voor te stellen dat het hout is aangespoeld uit zee of vervaardigd uit één van de
paalhoofden.' Kijk voor meer informatie over het werk van Frank Stokkerman op
www.facebook.com/Frank-Stokkerman-Photo-site

Schilderijen van
Sara Naeije
Sara Naeije exposeerde tot voor kort aquarellen in het oude pand van
Eye Wish in de Burchtstraat. De expositie zou tot eind januari 2017 duren, maar het pand is vanaf december verhuurd waardoor zij eerder
haar expositie moest beëindigen. Daarom willen we haar werk graag
nog een plek geven in deze rubriek. Sara Naeije is geen onbekende in
de streek. Haar kleurrijke aquarellen van uitvergrote bloemen, scherp
en bijna fotografisch weergegeven, vormen een bijzonder contrast
met de sterk geabstraheerde achtergronden. Dat maakt haar werk heel
bijzonder. Naast bloemen schildert ze ook vogels, de zee en mooie details uit de natuur. De werken worden zogenaamd 'nat in nat' gemaakt
met veel pigment en contrast tussen licht en donker. Dit maakt het
werk levendig en vernieuwend. Meer informatie over haar werk vindt
u op www.saranaeije.nl.
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.

3

Bezoek aan Oostburg
In januari wordt Oostburg vereerd met hoog bezoek: op
woensdag 18 januari is minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) te gast. Hij bezoekt Oostburg in het kader van een
bestuurlijk overleg met de 'K5'. De K5 zijn de vijf provincies
met één of meer krimpregio’s (Limburg, Gelderland, Friesland,
Groningen en Zeeland). Tenminste twee keer per jaar overleggen de gedeputeerden van deze provincies met minister Blok
over het krimpdossier. Dit keer vindt het bestuurlijk overleg in
Oostburg plaats. Het overleg wordt gekoppeld aan een werkbezoek, waarbij wethouder Peter Ploegaert het gezelschap
rondleidt en de resultaten van het project Aantrekkelijk Oostburg laat zien.

Ondernemer
in beeld

Mode voor een maatje meer
Op het Ledelplein nummer 1, tegenover het Ledeltheater, vindt u damesmodezaak
'Maatje meer? Nou én!'. Corry verkoopt hier voor jong en oud mooie en trendy merken
in de maten 42 tot en met 56. Corry startte op het hoogtepunt van de crisis, in 2008,
met haar zaak. Vroeger woonde en werkte ze in Den Helder, maar door het werk van
haar man kwam ze in Zeeuws-Vlaanderen terecht. In Zeeland werkte ze als administratief
medewerkster, maar Corry had altijd de wens om een eigen kledingzaak te openen. Op
1 maart 2014 opende Corry samen met haar twee dochters een tweede vestiging van de
zaak, in Sluis. Daarmee is de zaak uitgegroeid tot een waar familiebedrijf.
Corry is altijd betrokken geweest bij de streek en vindt de mensen hier gemoedelijk en
gezellig. Ze heeft dan ook leuk contact met haar klanten, die uit alle hoeken van het land
komen. Zij waarderen de goede service en de persoonlijke benadering van Corry. De
kracht van Oostburg zit volgens haar in het grote aanbod van gespecialiseerde zaken.
Corry en haar dochters, waarvan er één is afgestudeerd in Modemanagement, zitten
vol ideeën voor de toekomst. Zij geloven in de kracht van de fysieke winkel in Zeeland.
Mensen willen nog altijd een gezellig dagje uit en waarderen het om persoonlijk geholpen te worden bij het uitzoeken van een nieuwe outfit. Corry en haar dochters hebben
een belangrijke missie voor de toekomst: kleding voor de plus size vrouw, gebaseerd op
de laatste modetrends. Tip: ga deze ondernemende familie volgen. Zeeuws-Vlaanderen
heeft behoefte aan nieuwe, innovatieve ondernemers en dat zijn Corry en haar dochters!

Op dinsdag 24 januari bezoeken de burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis Oostburg. Dit gebeurt in het kader
van het 'kernbezoek'. Eén keer per twee jaar bezoekt het college iedere kern om te weten wat er leeft en speelt. Na een
bedrijfsbezoek en gesprek met de stadsraad wil het college op
24 januari graag aan thematafels in gesprek met de inwoners
en ondernemers van Oostburg. De thema's worden bepaald
in overleg met de stadsraad en ook de resultaten van een enquête onder inwoners spelen hierbij een belangrijke rol.

Kom naar het
kernbezoek op
24 januari en vul de
enquête in!
Alle inwoners en ondernemers uit Oostburg zijn van harte welkom bij het kernbezoek. U ontvangt hiervoor nog
een schriftelijke uitnodiging. Het bezoek vindt plaats op
24 januari van 20.00 tot 21.30 uur in het Ledeltheater. Wij
vragen u om van tevoren de enquête in te vullen over de
leefbaarheid in de kern Oostburg, die u kunt downloaden
van deze website. Met de uitkomsten hiervan kunnen we
nog beter de thema's bepalen, waarover u in gesprek kunt
gaan met de collegeleden. Dat maakt het kernbezoek
alleen maar waardevoller!

Meer informatie over de nieuwe collectie en een merkenoverzicht vindt u op:
www.maatjemeernouen.nl.
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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.
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