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Beste inwoners en ondernemers van
Oostburg,
Het is al even geleden dat jullie mijn gezicht hebben gezien in
deze nieuwsbrief. Graag geef ik op deze plek namelijk de beurt
aan inwoners en ondernemers van Oostburg. Dat leverde al bijzondere en aansprekende verhalen op. En er volgen ongetwijfeld
nog vele Oostburgenaren die, ieder vanuit hun eigen betrokkenheid en inzicht, het woord tot jullie gaan richten. Met ervaringsverhalen, een kritische noot of inspelend op de actualiteit. En juist
die verhalen, van de mensen zelf, spreken tot de verbeelding. Dan
merk je: het project Aantrekkelijk Oostburg verbindt, leeft en inspireert. Niet alleen de woorden op deze plek, maar ook concrete
daden zijn daarvan het bewijs. Zoals de actie Red de Druppels, de
versierde fietsen, het Eenhoornfestival, de Eenhoornwandeling en nog veel meer. Initiatieven die gedragen worden door vrijwilligers die een groot compliment verdienen voor hun
inzet en enthousiasme!
Juist daarom ben ik blij dat ik mijn gezicht weer even mag laten zien. Op deze plek, op dit
moment. In deze eerste nieuwsbrief die verschijnt nadat ik opnieuw ben geïnstalleerd als
wethouder. De komende vier jaar mag ik mij weer verbinden aan Aantrekkelijk Oostburg.
Dankzij de stem van de inwoners van de gemeente Sluis. Daar ben ik trots op! Want juist nu
gaan we van denken naar doen. Eén ding is dan ook zeker: Oostburg wordt de komende vier
jaar steeds aantrekkelijker! Ik ben blij dat ik daaraan mijn steentje mag bijdragen. Maar vooral
ben ik blij dat ik nog deel mag uitmaken van een Oostburgse samenleving, die zich meer en
meer inzet voor en gelooft in een Aantrekkelijk Oostburg.
Volgende keer is het weer de beurt aan één van jullie. Om met ons te delen wat jullie bezighoudt, wat goed gaat en wat beter kan. Dat houdt ons scherp en komt Aantrekkelijk
Oostburg ten goede. Ik kijk dan ook uit naar de komende verhalen.
Fijne zomer en graag tot ziens op het Eenhoornfestival!
Wethouder Peter Ploegaert

Oorlogsmuseum Switchback: open op zaterdag in juli en augustus
In november 2014 is het 70 jaar geleden dat Sluis, als laatste plaats in Zeeuws-Vlaanderen,
door de Canadezen werd bevrijd van de Duitse bezetter. Daarmee kwam er een einde aan
de Tweede Wereldoorlog in Zeeuws-Vlaanderen. Aan de bevrijding gingen twee maanden
van hevige strijd in West Zeeuws-Vlaanderen vooraf tussen de Duitse en Canadese troepen
(Operation Switchback). In oorlogsmuseum Switchback brengt Erik Adriaansen de oorlog in
beeld en vertelt hij levendig over de verschrikkingen uit die tijd. Aan de hand van onder meer
realistisch nagebouwde taferelen, worden typische scènes uit de oorlogsjaren uitgebeeld. Het
museum herbergt een fraaie collectie militaria. Naast de vele voorwerpen illustreren ook tal van
foto’s en documenten het verloop van de geallieerde operatie.
Museum Switchback, Oudestad 16, is elke zaterdag in juli en augustus van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend. Entree € 3,00 per persoon. www.museumswitchback.nl
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TIP!

!

!
Organisatie
Eenhoornfestival in volle gang
!
De
! organisatie en voorbereiding van het Eenhoornfestival op 29, 30 en 31 augustus verloopt op rolletjes! Ondanks alle tijd die de voorbereidingen, vergaderingen en besprekingen in beslag nemen is het bestuur van de Stichting Eenhoornfestival erg enthousiast over wat er allemaal gaat gebeuren. Behalve de hoog!
tepunten in het weekend zoals de Uitmarkt, het optreden van een beroemde zanger uit Oostburg, de Oecumenische kerkdienst en de picknick staan deze drie
dagen bol van veelzijdige evenementen, voorstellingen, demonstraties en andere promotionele activiteiten. Meer dan genoeg redenen om dit evenement niet
te willen missen. Noteer het Eenhoornfestival dus in uw agenda! Op de website www.eenhoornfestivaloostburg.nl volgt binnenkort meer informatie over het
programma, de locaties en de tijdstippen.
Vrijdag
Vrijdagmiddag en -avond kun je in het Ledeltheater meedoen aan een uitgebreide quiz
voor jong en oud over de geschiedenis van
Oostburg. Goed voor de algemene kennisontwikkeling! Voor de jeugd zijn er ’s middags
in de grote tent circusworkshops. Altijd al artiest willen zijn? Dan is dit je kans! In de grote
tent op de Markt staat de avond geheel in het
teken van de jeugd met een uitgebreide
‘DJ contest’ en optredens van bekende DJ’s.

Zaterdag
Zaterdag is er veel te beleven. Naast eerder
genoemde hoogtepunten is er ook een grote
rommelmarkt en kun je op drie podia voorstellingen bekijken. Voorstellingen in de ruimste
zin van het woord, zoals muziek, dans en verschillende voordrachten.

Zondag
Zondag vergezelt, na de Oecumenische kerkdienst, een levensgrote Eenhoorn de optocht
naar het Groote Gat voor de picknick. Ook voor
de jeugd is er van alles te beleven. Zo kunnen
de ‘circusartiesten’ van het vrijdagprogramma
hun kunsten vertonen. In de namiddag wordt
het festival in stijl afgesloten in de tent op de
Markt met het optreden van een koor en een
muziekgroep die in Zeeuws-Vlaanderen grote
bekendheid genieten.

Bewoners aan de slag
Graag stellen wij je voor aan de
bewoners van de Castor 5 en 7.
“Wij wonen sinds 1976 in onze
2-onder-1 kap woning die na
38 jaar nog steeds voldoet aan
onze eisen. Door Aantrekkelijk
Oostburg vroegen wij ons af of
wij in aanmerking kwamen voor
de stimulering van € 2000,- voor
verduurzaming van onze woning.
Elly Verhaeghe van de gemeente
Sluis hielp ons op weg. Allereerst
lieten we een energielabel en
maatwerkadvies opstellen. Daarna vroegen we offertes aan voor spouwmuurisolatie. Wij
kozen voor Neopixels. Het was het voordeligst om beide buurwoningen gelijktijdig te laten
isoleren. Ook was het BTW tarief op arbeid niet 21 maar 6 %. Derde stap was zelf dakisolatie
van glaswol aanbrengen, afgewerkt met gipsplaten. Daarna vroegen we offertes aan voor
zonnepanelen. Door dit samen met de buren op te pakken, kregen we korting. We kunnen
nu monitoren hoeveel de zon aan stroom oplevert, leuk! Vijfde stap was BTW terugvragen
voor de zonnepanelen via de Belastingdienst, via www.hetzoneffect.nl/nieuws/btw-teruggave-zonnepanelen. Tot slot vroegen we een nieuw energielabel aan om de energie-index
verbetering van 0,75 aan te tonen, zodat we de premie van € 2000,- euro konden ontvangen. Met een verbetering van 1,45 hebben we dat ruimschoots gehaald! Ons label was F en
is nu B. Wij raden iedereen aan om je energielabel op te zoeken via www.energielabelatlas.
nl en te kijken of je in aanmerking komt voor de premie van € 2000,-. Ook zonder premie is
het de overweging waard om op energie te besparen. Wij schatten onze besparing op ± €
60,- euro per maand.”

De watertoren schittert
Johnny Beerens heeft het kunstwerk ‘De Levensbron’ opnieuw tot leven gebracht. De actie van de vrienden van
de Oostburgse watertoren is beloond. Alle betrokkenen
die zich in de afgelopen periode hebben ingezet, hartelijk dank voor de bijdrage. De bedrijven die meewerkten aan de realisatie waren Inhouse Cleaning, Belderok,
Schildersbedrijf de Sutter, Duste en niet te vergeten
Johnny Beerens. Dankzij deze samenwerking schittert de
toren als thuiskombaken in het West Zeeuws-Vlaamse
landschap. Het Zeeuwse publiek verkoos de poster RED
DE DRUPPELS tot de beste Zeeuwse poster van 2014.
Daarnaast is ook nog eens de watertoren verkozen in
de top 5 van de mooiste gebouwen van Zeeland bij de
verkiezing ‘STEENGOED’.

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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Wandel mee en ontdek de parels van
Oostburg
Zaterdag 5 juli om 13.30 uur gaf wethouder Peter Ploegaert bij het Ledeltheater de
aftrap voor de eerste Eenhoornwandeling in Oostburg. Eén van de deelnemers aan
deze eerste wandeling, Marlou, vertelt: “Wethouder Peter Ploegaert gaf het startschot
via de claxon van een prachtige oldtimer Ford, beschikbaar gesteld door de heer
Van der Ree van de Ford garage in Oostburg. In twee uur tijd loodste Elly Meijers van
het gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen de groep langs de parels van Oostburg. Haar
verhalen over het ontstaan van het Groote Gat, de Spaans-Staatse linies, de groeiende
stenen, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw spraken tot de verbeelding! Wij
bewonderden het betonmozaïek in het gemeentehuis en de bijzondere kunstwerken
in de kerken en op de pleinen. Na deze wandeltocht kijk ik met nieuwe ogen naar al dit
moois en komen de verhalen tot leven. Al met al een zeer geslaagde middag en een
buitenkans voor jong en oud om van Oostburg te genieten.”

De Eenhoornwandeling vindt elke zaterdagmiddag plaats in de maanden juli en augustus. De start is om 13.30 uur bij het Ledeltheater aan het Ledelplein.
Deelname is gratis dankzij een bijdrage van de ondernemers van Oostburg. Bij slecht weer vindt er een alternatieve wandeling plaats.
Informatie: Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen, telefoon 06 - 127 11 700, info@gidsenteam-zvl.nl.
Boekingen: VVV Zeeuws-Vlaanderen, telefoon 0115 - 621 022, info@vvvzvl.nl.

Buur zoekt buren

Klushuizen te koop
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis bieden
de Callenfelsstraat 35 en de Noordwal 5 aan als klushuis. Word jij
voor € 40.000,- de trotse eigenaar van de Callenfelsstraat of voor
€ 48.000,- van de Noordwal? Schrijf je 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.

Heb je al gehoord van de samenvoegregeling ‘Buur zoekt buren’? De gemeente
Sluis stimuleert Oostburgenaren, van wie het naastgelegen huis te koop staat,
om de buurwoning aan te kopen en samen te voegen met de eigen woning.
Heb je interesse in deze regeling? Neem dan contact op met Elly Verhaeghe,
tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

OBS De Berenburcht maakt plaats voor
MFC Oostburg
De leerlingen van OBS De Berenburcht zijn vorige week verhuisd naar het voormalig sociaal cultureel centrum Den Hoekzak. Zij maken plaats voor het Multifunctioneel Centrum (MFC) Oostburg. Op donderdag 4 juli was de eerste lesdag in Den
Hoekzak. Na de zomervakantie vervolgen de juffen en meesters de lessen in dit gebouw, totdat het Multifunctioneel Centrum (MFC) Oostburg klaar is. De leerlingen
van RKBS Sint Bavo kunnen blijven zitten waar ze zitten. Dit schoolgebouw wordt
pas in de zomervakantie van 2015 gesloopt.
De sloop van De Berenburcht begon op maandag 14 juli en duurt tot en met vrijdag 1 augustus. Na de zomervakantie start de aannemer op deze plek met de bouw
van het MFC. Naar verwachting kunnen alle partijen hun intrek nemen in het MFC
na de zomervakantie van 2015. Naast OBS De Berenburcht zijn dat RKBS Sint Bavo,
peuterspeelzaal Pimpampoentje, kinderdagverblijf De Kleine Beer, buitenschoolse
opvang De Beestenboel en het consultatiebureau/Jeugdzorg GGD.

Kijk, ze staan er weer!
Oostburg is sinds een aantal weken weer opgefleurd door de ‘blommige’ fietsen
van de stadsraad Oostburg. Door de enthousiaste reacties van bewoners en bezoekers fleuren de fietsen, voor het vierde jaar alweer, de straten op. De plantjes zijn
geleverd door Life & Garden. Firma de Schrijver heeft de bevestigingsmaterialen
voor de mandjes gesponsord. Veel dank aan de bewoners die de plantjes verzorgen
en we rekenen erop dat iedereen het werk van de stadsraad respecteert!
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Siert jouw kunstwerk straks de zijmuur van het Ledeltheater?
Het Ledeltheater en De Burght geven het Ledelplein een bijzondere aanblik. Alleen mag de aanblik vanuit De Burght en ‘t Lam aantrekkelijker gemaakt worden. De bewoners kijken namelijk uit
op een blinde (rode) zijmuur van het Ledeltheater. De gemeente Sluis wil samen met de partners
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Warmande het uitzicht verbeteren. En jij kunt daarbij helpen!
Ontwerp
Heb jij ideeën hoe je de blinde rode zijmuur van het Ledeltheater aantrekkelijker kunt maken? Dien
je ontwerp dan vóór 1 september in bij de gemeente Sluis! Wie weet siert jouw kunstwerk straks het
Ledeltheater in Oostburg. Meerdere ontwerpen indienen mag ook. Voor welk materiaal of ontwerp
je ook kiest, de Eenhoorn moet hierin terugkomen. De Eenhoorn is immers nauw verbonden met
Oostburg. In totaal is er € 7.500,- beschikbaar voor ontwerp, realisatie en plaatsing van het kunstwerk. Uitgangspunt is dat het een aansprekend kunstwerk wordt dat het uitzicht op de blinde muur
aantrekkelijker maakt.
Indienen
Je kunt je ontwerp sturen naar Elly Verhaeghe, everhaeghe@gemeentesluis.nl, of afgeven bij de gemeente Sluis onder vermelding van ‘prijsvraag Ledeltheater’.
De vakjury maakt een selectie uit de ingediende ontwerpen. Maximaal 6 ontwerpen worden tentoongesteld tijdens de Open Monumentendag op zaterdag
13 september. Bezoekers kunnen dan hun stem uitbrengen. De publieksstemmen wegen voor de helft mee in het eindoordeel. De realisatie van het winnende
ontwerp vindt plaats in overleg met de ontwerper. In een volgende nieuwsbrief lees je meer over de Open Monumentendag en de ontwerpen waarop je kunt
stemmen.
Meer informatie: Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Ontdek je plekje in Oostburg: doe mee en win een theaterbon
Oostburgenaar en fotograaf Gilbert Bieshaar trakteert je op
een rondgang langs typisch Oostburgse plekjes. Weet jij
waar deze detailfoto is gemaakt? Laat je dan van jouw 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 goede
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.
De oplossing van de eerste
Ontdek je plekje was het logo van
Zus&Zo.
De winnaar is Veronique Galle.
Gefeliciteerd!

Oplossing

Detailfoto Ontdek je plekje

Agenda
• Eenhoornwandeling: iedere zaterdag in juli en augustus, 13.30 tot ± 15.30 uur, startpunt Ledeltheater
• Oorlogsmuseum Switchback: iedere zaterdag in juli en augustus open, van 13.00 tot 17.00 uur
• Eenhoornfestival 29, 30 en 31 augustus. Meer informatie www.eenhoornfestivaloostburg.nl
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Redactie:		
Concept en realisatie:
Foto’s:		
		
		
Opmaak:		

Gemeente Sluis
Gemeente Sluis
Rammeloo Communications
Gemeente Sluis
Ronny Rammeloo
Gilbert Bieshaar
We-r Creative, Oostburg

Wij zijn benieuwd wat je vindt van de digitale nieuwsbrief. Heb je 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 kun je
een e-mail sturen naar nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Ook vragen over het project kun je 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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