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Fijne feestdagen en
een gelukkig en
gezond 2018
Wethouder Peter Ploegaert wenst u namens het gemeentebestuur en het projectteam van Aantrekkelijk
Oostburg fijne feestdagen en een gelukkig en gezond
2018. U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis op maandag 8 januari
van 19.30 tot 21.00 uur in de raadszaal van het Belfort,
Groote Markt 1 in Sluis.

Beste inwoners en ondernemers
uit Oostburg,
In het voorjaar van 2013 verzonden wij de eerste digitale nieuwsbrief over het project Aantrekkelijk Oostburg. Nu, ruim 4,5 jaar later, zijn we toe
aan nummer 35. Dat bewijst dat er altijd genoeg
te melden is over het project. Maar ook dat inwoners, ondernemers en de stadsraad zelf bijzondere
en mooie verhalen te vertellen hebben. Want ook
daarvoor is plek in deze nieuwsbrief.
In die ruim 4,5 jaar is er veel gebeurd. Het centrum
is en wordt heringericht, Oostburg is een multifunctioneel centrum en een mooi sportveld rijker geworden, de druppels van de Watertoren zijn
gered, de beslissing over de komst van een vierde
supermarkt is gevallen, de Eenhoorntrofee wordt
jaarlijks uitgereikt, het Eenhoornfestival is dit jaar alweer voor de zesde keer op rij georganiseerd. En zo
kan ik nog wel even doorgaan.
Wat opvalt in die opsomming, is dat er veel initiatieven worden ondernomen vanuit de inwoners
en ondernemers zelf. En dat wordt alleen maar meer. Aantrekkelijk Oostburg is niet meer alleen
een project van organisaties, maar ook van jullie. Het project drijft meer en meer op de kracht
van de burger. Een waardevolle ontwikkeling, die ik als wethouder van dit project alleen maar
toejuich.
In dat kader zijn we ook toe aan een wijziging voor deze nieuwsbrief. Zoals u in de afgelopen
edities kon lezen, heeft de stadsraad Oostburg hierin een vaste rubriek. De stadsraad is immers
actief op vele fronten en heeft ons veel te melden. Daarom draaien we vanaf het eerstvolgende
nummer de rollen om: de nieuwsbrief wordt van de stadsraad Oostburg en wij krijgen vanuit
Aantrekkelijk Oostburg een vaste rubriek. De tijd is er rijp voor, de inwoner is aan zet!
Ik neem dus een beetje afscheid van ‘onze’ nieuwsbrief. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat er
een reeks mooie nieuwsbrieven volgt. Onder de vlag van de stadsraad, met mooie verhalen van
de straat, inspirerende weetjes en interessant nieuws. Ik wens u dan ook heel veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Peter Ploegaert
Wethouder gemeente Sluis
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Herinrichting centrum: de stand van zaken
Maandag 20 november ging de herinrichting van het Ledelplein van start. Het project is opgedeeld in drie fasen. Eerst wordt het Ledelplein aan de zijde van
De Smickelaer aangepakt (tot en met tweede helft van januari 2018), daarna volgt de zijde aan het Ledeltheater (tweede helft januari tot en met medio maart
2018) en tot slot is de doorgaande route aan de beurt (medio maart tot en met eind maart 2018). De weekmarkt blijft op het Ledelplein: in de eerste fase aan
de zijde van het Ledeltheater en in de tweede fase aan de zijde van De Smickelaer. Als de weersomstandigheden het toelaten, is eind maart/begin april 2018
het vernieuwde Ledelplein een feit. Nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en nieuwe planten zorgen voor een ware metamorfose. Voor meer informatie of
vragen over de herinrichting van het Ledelplein kunt u mailen naar centrumplanoostburg@gemeentesluis.nl.

Brug over Groote Gat is terug
De vlonderbrug over het Groote Gat bij Oostburg is hersteld. De brug werd eind
maart in brand gestoken. Nu de brug weer is aangelegd, kunnen wandelaars
een 'ommetje' maken in Oostburg.

Vierde supermarkt in
Oostburg
Er komt een vierde supermarkt in Oostburg: de Jumbo. De Jumbo
komt aan de Langestraat tussen de Lidl en MFC De Windmaker. De
nieuwe winkel wordt door aannemer Van der Poel uit Terneuzen gebouwd. De voorbereidingen daarvoor zijn volop in gang. Verschillende onderzoeken toonden de behoefte aan een vierde supermarkt op
die plek aan. Zo nemen de toeristische bestedingen de komende jaren toe en komen steeds meer Belgen boodschappen doen in Oostburg. Daarnaast betekent deze nieuwe supermarkt dat er een meer
divers aanbod voor de inwoners komt.
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Nieuws van
de stadsraad

Stadsraad
Oostburg
Eenhoornstad

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. Heeft u vragen aan de stadsraad? Mail
dan naar info@stadsraadoostburg.nl. Of kijk voor meer
informatie op www.stadsraadoostburg.nl.

17 oktober 2017
Winterfair Oostburg
zaterdag 16 december
van
PUBLIEKSBIJEENKOMST
11.00 tot 18.00 uur

STADSRAAD OOSTBURG

Het nieuw ingerichte centrum en de Markt in Oostburg worden op zaterdag 16 december in
winterse sferen gehuld. Het centrum wordt deze dag afgesloten voor verkeer om plaats te maken voor zo'n 100 standhouders voor de Winterfair. Zij heten bezoekers welkom in hun sfeervolle en gezellig ingerichte kraampjes met deDe
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Wij vinden het belangrijk dat de inwoners verén de Stadsraad elkaar leren kennen!
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Daarom willen wij graag wat van U weten:
• Bent u tevreden over de gang van zaken in Oostburg?
• Wat zou er volgens u anders moeten gaan in onze woonplaats?
• Hoe kunnen we Oostburg aantrekkelijker maken voor jong en oud?
• En hoe, denkt u, kunnen we dat aanpakken?

Kennismakingsbijeenkomst: een terugblik
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Exposities in de etalages
De werkgroep Etalages van de stadsraad Oostburg zorgt er, in samenwerking met de ondernemers, voor dat exposities de etalages van leegstaande
winkelpanden sieren.
NELLY VERPLANKE
Expositie in het pand aan het RaadhuisSCHILDERSHOEK-SCHOONDIJKE
plein 11 - tot medio februari 2018
Expositie in het lege pand van 'Fierens', hoek Nieuwstraat/
Raadhuisplein - tot eind februari 2018
Vilten is een eeuwenoude techniek die in
een nieuw jasje is gestoken door Nelly VerSchildershoek-Schoondijke is een gemêleerde groep hobbyschilders
planke. Zij is geheel in de ban geraakt van
van 50+. De lessen werden oorspronkelijk verzorgd in Oostburg.
het vilten met Merino wol van allerlei schaMet het verdwijnen van De Hoekzak vervielen ook de schilderlessen
pensoorten en verwerkt dit met stoffen
in 2013. Een groot deel van de toenmalige 'vrijdagochtendgroep'
zoals pongé, chiffon, fluweel, linnen en kais in het Soosgebouw in Schoondijke blijven schilderen, onder
toen. Mei 2018 hoopt zij af te studeren aan
begeleiding van leraressen om de teken- en schildervaardigheden te
de Viltacademie van Vrouw Wolle in Essen.
vergroten. De expositie in Oostburg met werken van hun hand heeft
Ook volgde zij verschillende masterclasses
als thema 'Vogels kijken'. Van half januari tot eind februari exposeren
door gerenommeerde viltkunstenaars uit
andere leden van de Schildershoek en zijn er dus andere werken
Nederland, Israel, Hongarije en Duitsland.
te zien. Meer informatie: Astrid Drenth (lelares), tel. 06-51796425,
Meer informatie: tel. 06 - 10998883, e-mail
www.coloursalive.nl of Feikje Quirijns, tel. 0117-401711, e-mail
nellieverp@zeelandnet.nl.
fquirijns@zeelandnet.nl.
ANITA EN HUBERT MARTENS
Expositie in het pand aan de Markt 21 - tot 9 februari 2018
Anita Martens-Beirens studeerde in 2015 af aan de Kunstacademie in Knokke-Heist. Ze volgde er gedurende vijf jaar
Keramiek aan de afdeling Beeld. Eigen aan haar werk is de
diversiteit. Alle stukken zijn handgevormd en verschillen
van elkaar. Ook zijn de kleischilderingen zeer divers en met
verschillend materiaal aangebracht. Anita volgt op dit moment aan dezelfde academie de vijfjarige opleiding Schilderen/Tekenen. Meer informatie: www.martensbeirens.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
Vereniging Business Collectief Eenhoornstad via info@oostburg.nl.

Hubert Martens, haar echtgenoot, studeerde ook in
2015 af aan de Kunstacademie in Knokke-Heist, maar
dan richting fotokunst. Centraal staan foto’s van alledaagse dingen die iedereen tegenkomt, maar vaak
niet opmerkt. Zoals foto’s van herhalingen van vormen en spiegelingen in de vrije ruimte waar iedereen in leeft. Op dit moment volgt hij de specialisatiegraad Fotokunst aan de Kunstacademie in Brugge.
Meer informatie: hmcmartens.wixsite.com/fotokunst.

Meer informatie over de stadsraad Oostburg?
Kijk op www.stadsraadoostburg.nl, bezoek onze Facebookpagina via www.facebook.nl/stadsraadoostburg of neem contact op via info@stadsraadoostburg.nl.

COLOFON

Wij zijn benieuwd wat u vindt van de digitale nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten via
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Uitgave
Gemeente Sluis
Redactie
Gemeente Sluis
Concept en realisatie
Gemeente Sluis
Beelden
Gemeente Sluis
Stadsraad Oostburg
Reggie Goole

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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