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Beste inwoners en ondernemers van
Oostburg,
"Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus vindt in
Oostburg het Eenhoornfestival plaats. Net als vorig jaar
wordt dit weer een bruisend evenement! Voorstellingen
voor jeugd en ouderen, dans en muziek, kunst en cultuur
vullen doorlopend deze drie dagen. Speciaal hiervoor is
de Stichting Eenhoornfestival opgericht. De stichting heeft
als doel het organiseren van dit jaarlijkse evenement om
de saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid van de
bewoners van Oostburg te vergroten. Het 7-koppige bestuur
bestaat geheel uit vrijwilligers en is al vele malen bijeen
geweest om het evenement nog grootser en uitbundiger te
maken dan afgelopen jaren.

Bianca Bonte beste
kookwinkel van de wereld

u

Help mee en zet de bloemetjes buiten

u

Werken aan de watertoren

Vrijdag staan op diverse plaatsen in Oostburg demonstraties en voorstellingen op het
programma. In de grote tent op De Markt zijn er vooral voor de jeugd te gekke workshops,
die ook voor ouderen vermakelijk zullen zijn. Ook in het Ledeltheater komt een interessant
programma voor jong en oud.
Zaterdag is er natuurlijk weer de Kunst- en Cultuurmarkt en op diverse podia kan
iedereen genieten van voorstellingen, dans en muziek. In de tent gaan de gezamenlijke
horecaondernemers bezoekers verrassen. Muziek speelt natuurlijk een grote rol deze drie
dagen en zaterdagavond wordt een klapper van formaat. Een optreden van …Dat gaan
we nog niet verklappen! Maar reken op sensatie en ook de afsluitende band van die avond
wilt u niet missen.

Feestelijke opening
De Burght
Begin maart werd De Burght in Oostburg feestelijk geopend
door burgemeester Annemiek Jetten. Zij knipte de linten
van drie grote ballonnen door, vastgehouden door drie
bewoners van De Burght. Honderden belangstellenden
bezochten ‘s middags de Open Dag van De Burght. Het
stralende weer maakte de feestelijke stemming compleet.

Zondagmorgen weer de Oecumenische kerkdienst. Een buitengewoon succes, vorig jaar
was de tent te klein. Natuurlijk ’s middags de grote picknick bij het Groote Gat met ook
weer diverse optredens en activiteiten. Wat is leuker dan met honderden mensen tegelijk
gezellig in het gras samen lekkere broodjes, en wat ieder maar meeneemt, te verorberen?
Het festival wordt daarna afgesloten in de tent met verrassende optredens.
Nieuwsgierig geworden? Noteer dan 29, 30 en 31 augustus alvast in uw agenda! Of wilt
u meehelpen met de organisatie van de activiteiten? Alle hulp is welkom! Kijk op de
facebookpagina van het Eenhoornfestival (klik hier) en geef u op!
Hartelijke groet namens het bestuur van de Stichting Eenhoornfestival,
Ko van den Bosse

!

!
!

1

Buur zoekt buren
De gemeente Sluis en de provincie Zeeland stimuleren Oostburgenaren, die de buurwoning aankopen en samenvoegen met de
eigen woning, met een premie van € 40.000,-. Elly Verhaeghe van
de gemeente Sluis begeleidt het project ‘Buur zoekt buren’. Zij legt
de komende periode contact met eigenaren en buren om de regeling onder de aandacht te brengen en te horen welke kansen
zij zien om de woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken.
Heeft u interesse in deze regeling? Of heeft u andere ideeën die
kunnen bijdragen aan een betere woon- of leefomgeving? Neem
dan contact op met Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail
everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Verpauperde panden aangepakt
Verpauperde, verwaarloosde panden ontsieren het straatbeeld. Daarom schrijft
de gemeente eigenaren aan met het verzoek verwaarloosde panden op te knappen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Een door de gemeente aangekocht hoekpand op De Markt wordt gesloopt en herontwikkeld. De gemeente kocht ook
een verkrotte woning aan de Grote Dam aan, die eveneens wordt gesloopt. De
eigenaar van TOPPER aan de Nieuwstraat is aangeschreven en ook hij is inmiddels gestart met de sloop van zijn pand. Het oude schooltje aan de Schoolstraat
verkocht de gemeente aan dansschool Anita Bekers. Zij gaat hier een prachtige dansschool realiseren. Deze initiatieven dragen bij aan een aantrekkelijker
Oostburg. Want hoe minder verpauperde panden, hoe mooier het straatbeeld.

Klushuizen te koop
Wordt u de nieuwe eigenaar van het klushuis aan de Callenfelsstraat 35? Voor
€ 40.000,- kunt u de klusser zijn die van deze woning een eigen droomhuis
maakt. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen brengt de woning aan de Noordwal 5
als klushuis in verkoop voor een bedrag van € 48.000,-. U krijgt (gratis) bouwbegeleiding en ondersteuning bij het verkrijgen van andere mogelijke premies. In de Kotkastraat en Kroonwijksingel zijn klussers u al voorgegaan en
volop bezig met verbouwen. Deze woningen hebben straks het groenste
energielabel en dus lage energiekosten.Heeft u interesse in één van de klushuizen? Schrijf u dan in en maak een afspraak voor een bezichtiging. Het inschrijfformulier en meer informatie staat op www.gemeentesluis.nl/klushuizen
en op www.woongoedzvl.nl. Of neem contact op met Elly Verhaeghe,
tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Kinderkunst in de ‘Bieb’
Marieke Tur van de stadsraad vraagt aandacht voor de expositie
van Kinderkunst in de bibliotheek aan de Brouwerijstraat 3. De
stadsraad van Oostburg heeft bijgedragen aan de organisatie van
de expositie in de bibliotheek en de vitrine van het KCC van het
gemeentehuis aan de Nieuwstraat. Alle ‘kunstschilders’ van basisscholen De Drieklank, Berenburcht en Sint Bavo, kindercentrum
Kidz! en Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zijn welkom
in de bieb. Net als alle vaders, moeders, opa’s en oma’s, alle andere
kinderen en iedereen die maar wil komen kijken. En boeken lezen
en lenen kan natuurlijk ook. Tot 18 jaar is dat gratis!

2

Werken aan de watertoren
Heeft u het al gezien? Het baken van West Zeeuws-Vlaanderen
en omgeving, de watertoren, staat in de steigers. De buitenkant
wordt op dit moment schoongemaakt door schoonmaakbedrijf
Obrie en opnieuw in de verf gezet door schildersbedrijf Duste.
Kunstenaar Johnny Beerens is zich aan het voorbereiden op de
restauratie van zijn kunstwerk De Levensbron, bij iedereen bekend als 'de druppels'. Hij heeft een speciale houten bolvormige
wand in zijn atelier gezet waarop hij de verfkleuren uitprobeert.
Als alles volgens plan verloopt, kan Beerens in juni aan de slag.

Eenhoorns verhuizen naar rotondes
De gemeenteraad van Sluis besloot eind februari geld uit het Transformatieplan
Aantrekkelijk Oostburg beschikbaar te stellen voor verbetering van de entrees
van Oostburg. Het prijswinnende ontwerp van de werkgroep Groen van de
stadsraad kan hierdoor dit voorjaar worden uitgevoerd. De Eenhoorns op De Markt
verhuizen naar de rotondes waar hen een nieuw leven wacht. Kunstenaar Josef van
Mierlo giet een aantal nieuwe eenhoorns zodat er op elke rotonde drie staan. De
werkgroep Groen heeft een prachtig ontwerp gemaakt van de grassen rondom
de eenhoorns. Firma Van Hoeve plant de grassen dit voorjaar in. Tijdens het Eenhoornfestival in het laatste weekend van augustus worden de rotondes officieel
onthuld. De provincie Zeeland is, als eigenaar van de rotondes, een belangrijke
partner in de uitvoering en verzorgt straks het onderhoud.

Bewoners aan de slag
Willy van ’t Westeinde woont aan de
Meester J.E. Risseeuwstraat 5 en heeft
zijn woning ingepakt in een warme deken. Hij licht toe: “Eind januari 2014, na
mijn bezoek aan de energiebeurs van
20 januari bij Belderok, heb ik de
Oostburgse MMM premie van € 2000,gereserveerd bij Elly Verhaeghe. Begin
april was het nieuwe energielabel vastgesteld en inmiddels is de premie uitgekeerd. Het verliep allemaal goed en snel. In
2011 wilde ik al meedoen, samen met mijn
buurman. Door omstandigheden ging dat niet door. In de tussentijd verdiepte ik
mij in duurzaamheid. Tijdens de koude winter van 2012-2013 kreeg ik inzicht in
mijn stookkosten en stookgedrag en besefte ik dat mijn woning koud was. Om
het behaaglijk te krijgen, zette ik regelmatig de verwarming hoger. Ik was extra
gemotiveerd om mijn woning te verbeteren en heb opnieuw samengewerkt, nu
met mijn andere buurman. Het dak is geïsoleerd door de firma Verwey met PIR
isolatie. Zij plaatsten ook een nieuw dakraam met HR++ glas. De spouwmuren
zijn gevuld met NEO pixels premium HR. Deze pixels kwamen er bij de Belgische
consumentengids als beste uit. We zijn er tevreden mee en blij dat in deze straat
zoveel huizen energiezuiniger zijn geworden.”

Beste kookwinkel van de wereld
staat in Oostburg!
Op 16 maart ontving Kookwinkel Bianca Bonte in Chicago de allerhoogste eer bij de Global Innovation Award 2013-2014. Uit
alle 23 inzendingen van over de hele wereld selecteerde een jury
Bianca’s winkel als een van de vijf best-of-the-best. Uit handen van
één van de juryleden ontving een compleet verraste Bianca Bonte
de Global Honoree Trophy. De prijs is niet enkel voor Bianca zelf,
maar ook voor haar medewerkers. Bianca: "Ik heb het natuurlijk niet
in mijn eentje gedaan, deze award is ook voor iedereen die heeft
meegewerkt. Het is een bekroning op het werk van ons allemaal."
Alle betrokkenen bij het project Aantrekkelijk Oostburg feliciteren
Bianca en haar team natuurlijk van harte met het winnen van deze
prestigieuze prijs. Oostburg is hiermee in culinair opzicht nog aantrekkelijker geworden!

De gemeente Sluis ondersteunt bewoners graag bij de kwaliteitsslag van woningen omdat dit leidt tot een lagere energierekening en dit de vastgoedwaarde en de
leefbaarheid ten goede komt. Meer informatie: Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156,
e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.
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Help mee en zet de bloemetjes buiten
Doe mee aan het ‘fietsenproject’ van de stadsraad Oostburg! Op veler verzoek van bewoners en bezoekers plaatst de stadsraad in de maand mei de gekleurde fietsen met fleurige bloemenmandjes voor het vierde jaar op rij weer in het centrum. Omdat vele handen licht werk maken, is de stadsraad dringend op
zoek naar vrijwilligers met auto en aanhanger die willen meehelpen om de fietsen met bloemenmandjes in Oostburg neer te zetten. Zonder uw hulp krijgen
de dames van de werkgroep Groen dit niet voor elkaar. U wacht ‘eeuwige roem’ en een voldaan gevoel bij het zien van een fleurig Oostburg. Aanmelden kan
via info@stadsraadoostburg.nl of bel naar één van de leden van de werkgroep Groen, Marieke Tur (0117-308234) of Denise van Steenberghe (0117-453663).
Kijk voor meer informatie over deze en andere vacatures op www.vrijwilligaandeslag.nl.

Gemeente geeft energiezuinig voorbeeld
De gemeente heeft zelf de ambitie om een zo duurzaam mogelijke gemeente te creëren,
aldus de visie Duurzaam Sluis. Het besparen van energie staat hoog op de agenda.
Natuurlijk geeft de gemeente graag het goede voorbeeld: een beter milieu maar ook
geldbesparing is meegenomen. Er lopen meerdere projecten, waaronder de verduurzaming van het eigen vastgoed. Eén van de eerste stappen is het maken van een overzicht met de staat van alle gemeentelijke gebouwen. Ook voor deze gebouwen wordt
een energielabel opgesteld en aangegeven welke mogelijke maatregelen het gebouw
energiezuiniger maken. Voorbeelden zijn isolatie van muren, vloer en dak, HR++glas,
energiezuinige installaties en het plaatsen van zonnepanelen. Op de foto ziet u dat de
gemeente in het gemeentehuis energiezuinige maatregelen treft. De gemeente stimuleert uiteraard daarnaast duurzame burgerinitiatieven.
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Ontdek je plekje in Oostburg:
doe mee en win een theaterbon
Oostburgenaar en fotograaf Gilbert Bieshaar trakteert u vanaf dit nummer op een
rondgang langs typisch Oostburgse plekjes. Weet u waar deze detailfoto is gemaakt?
Laat u dan van uw beste Oostburgse kant zien en mail de oplossing zo snel mogelijk
naar nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Degene met de juiste inzending ontvangt
een theaterbon van het Ledeltheater ter waarde van 10 euro. Zijn er meerdere juiste
inzendingen, dan wint degene die het eerste heeft gemaild. In de volgende nieuwsbrief laten we de complete foto zien, maken we de winnaar bekend en tonen we
weer een nieuwe detailfoto van een volgend typisch Oostburgs plekje.

Detailfoto Ontdek je plekje

Agenda
• Zaterdag 26 april:

Koningsdag, activiteiten voor jong en oud in en rond het centrum, vanaf 07.00 uur.
Meer informatie: www.stadsraadoostburg.nl.

• Zaterdag 14 juni:

Dansvoorstelling ‘Dans op het kruispunt van je dromen’ door balletschool Anita Bekers, Ledeltheater,
14.00 tot 19.00 uur (entree 5 euro). Meer informatie: www.balletschool-anitabekers.nl.

• Vrijdag 29,
zaterdag 30 en
zondag 31 augustus:

Eenhoornfestival. Meer informatie: klik hier.
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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 een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de
Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen en Rabobank West-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 kunt u ophalen 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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