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Herinrichting
centrum: de stand
van zaken
Heeft u het al gezien? Ongetwijfeld! De Markt is opnieuw
bestraat, bomen zijn geplant, nieuw straatmeubilair is geplaatst, de parkeervakken zijn aangelegd en ook ondergronds is het nodige werk verricht. De centrumontwikkeling heeft zich inmiddels verplaatst naar de Langestraat,
waar de laatste hand wordt gelegd aan de bestrating. In
het najaar starten we met de volgende fase: de herinrichting van het Ledelplein. Dinsdag 27 juni organiseerden
we een goed bezochte informatieavond, waarbij inwoners een toelichting kregen op de planning en het ontwerp. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin
volgend jaar klaar.

Beste inwoners en ondernemers,
De herinrichting van het centrum van
Oostburg is onderdeel van het Masterplan
Aantrekkelijk Oostburg. Met de herinrichting willen wij de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in het centrum van
Oostburg verbeteren. Daarnaast krijgt de
openbare ruimte door de herinrichting
een flinke kwalitatieve impuls.
Bij de totstandkoming van de plannen is er
nauw samengewerkt tussen de gemeente
en het team Centrumzone van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad. Het
herinrichtingsplan is opgemaakt vanuit
VERENIGING BUSINESS COLLECTIEF EENHOORNSTAD
de belangrijkste functionaliteiten die wij
als ondernemers in het centrum wensen:
boodschappen doen, verblijven en parkeren. In april 2016 is gestart met de eerste fase (Burg. Erasmusstraat, Raadhuisplein) en in het najaar
volgt de derde fase (Ledelplein). Begin 2018 is de herinrichting een voltooid feit.
De reacties van de bezoekers zijn positief. Men vindt het een hele verbetering en het ziet er
gezelliger en ruimtelijker uit. De herinrichting van de Markt, die zich nu in een afrondende fase
bevindt, moest een aangenaam pleingevoel geven waar mensen ontspannen kunnen lopen en
even kunnen uitrusten op een van de terrassen. En dat is prima gelukt. Ondertussen is ook de
weekmarkt terug op de Markt met een nieuwe indeling. De mensen waren nog gewend aan de
oude marktsituatie, maar de nieuwe situatie zal snel wennen volgens de diverse marktkramers.
Voordeel voor onze ondernemers in de nieuwe situatie: de kramen staan met hun rug tegen
elkaar en met de opening naar de winkels toe.
Tenslotte willen wij de gemeente een compliment geven, en in het bijzonder Mark Verhoosel, die
alles in goede banen heeft geleid.
Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen een ieder uit om eens een kijkje te komen nemen op de
Markt en laat u verrassen!
Met vriendelijke groet,
Ronny Rammeloo
Namens het bestuur van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad
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Verandering verkeerssituatie Markt
In deze nieuwsbrief vragen we bijzondere aandacht voor de verkeerssituatie op de Markt. De verkeersstroom is veranderd omdat de Markt is ingericht als plein, waar de auto te gast is! Aan beide
zijden van het plein zijn parkeervakken aangelegd, waar u maximaal twee uur kunt parkeren met
een parkeerschijf. De Markt is met de auto alleen bereikbaar vanaf de Burchtstraat en Brouwerijstraat
en dus niet meer vanaf het Ledelplein, zoals voorheen. Het is dus eenrichtingsverkeer geworden.
Het komt regelmatig voor, dat automobilisten het eenrichtingsverkeer niet respecteren en bijvoorbeeld toch vanaf het Ledelplein de Markt oprijden. Het doorrijden vanuit de Burchtstraat richting
de Brouwerijstraat is niet toegestaan. Omgekeerd vanuit de Brouwerijstraat richting Burchtstraat is
eveneens niet toegestaan. Ook wordt niet altijd binnen de vakken geparkeerd. Dat kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is bovendien verboden. Dit staat ook duidelijk aangegeven op de verkeersborden. De gemeente gaat daarom strenger toezien op een veilige verkeerssituatie en handhaven indien nodig. Dat betekent dat diegenen die verkeerd rijden of buiten de vakken parkeren,
bekeurd kunnen worden. Wij doen dan ook een dringend beroep op automobilisten om de nieuwe
verkeersregels na te leven waaronder ook het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone.

Feestelijke opening terrein MFC De Windmaker
Niet alleen De Windmaker zelf is multifunctioneel, ook het gebied om het gebouw heen
wordt steeds multifunctioneler! Het sportveld is inmiddels aangelegd en wordt intensief
gebruikt door spelende en sportende kinderen. De nieuwe brug over de Tragelvaart, die
in het voorjaar is geplaatst, verbindt het multifunctionele terrein en het centrum met
de Planetenbuurt. In september volgt nog de overkapping over de fietsenstalling van
het MFC. Daarmee is de aanpak van het buitenterrein rondom De Windmaker compleet.
Reden voor een feestelijk openingsmoment. In samenwerking met de scholen en de kinderopvang gaan we dit organiseren, in de loop van oktober. Hou voor de datum en het
programma de website en Facebookpagina van de gemeente en de volgende nieuwsbrief in de gaten!

Van nieuwsbrief Aantrekkelijk
Oostburg naar nieuwsbrief
stadsraad Oostburg
Inmiddels zijn wij een aantal jaar bezig met het project Aantrekkelijk Oostburg. Met de afronding
van de centrumontwikkeling begin volgend jaar willen we ook de nieuwsbrief Aantrekkelijk Oostburg gaan afronden. Maar afronden betekent in dit geval niet stop zetten, maar 'overdragen'. De
stadsraad heeft aangegeven graag een nieuwsbrief te willen uitgeven en dat initiatief juichen
de participanten van Aantrekkelijk Oostburg van harte toe. Daarom is het de bedoeling om deze
nieuwsbrief vanaf volgend jaar niet meer uit te brengen onder de vlag van het project, maar onder
de vlag van de stadsraad. In die nieuwsbrief komen uiteraard regelmatig artikelen terug die betrekking hebben op Aantrekkelijk Oostburg. Zo wordt dit project nog meer van de eigen inwoners van
Oostburg, hetgeen ook de bedoeling is. Hoe en wanneer dat precies vorm gaat krijgen, leest u in de
volgende nieuwsbrieven.

Mogen wij uw
e-mailadres doorgeven?
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. De stadsraad wil graag de
adressenlijst van deze nieuwsbrief gebruiken voor
het versturen van de nieuwsbrief die zij volgend
jaar gaan uitbrengen. Daarvoor hebben wij wel
uw toestemming nodig. Daarom aan u de vraag:
vindt u het goed dat de stadsraad uw mailadres
hiervoor gebruikt? Zo ja, dan hoeft u niets te doen.
Zo nee, laat dit dan uiterlijk eind oktober aan ons
weten via nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.
Dan zorgen wij voor een actuele adressenlijst die
we overdragen aan de stadsraad.

2

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.

Nieuws van
de stadsraad

De stadsraad komt op gang

In de vorige editie presenteerden wij ons als nieuwe stadsraad. Inmiddels zijn
we druk bezig met het maken van plannen ter bevordering van de leefbaarheid in de kern Oostburg en het versterken van de maatschappelijke samenhang. Maar allereerst bleek het nodig om structuur aan te brengen in de interne werkwijze en in het optreden van de stadsraad bij externe overleggen.
Zo stelden we een Huishoudelijk Reglement op, die samen met de statuten
en een convenant de basis vormen voor onze rol en positie ten opzichte van
inwoners en gemeente.
Daarnaast vernieuwden we onze website en Facebookpagina. Het resultaat
vindt u op www.stadsraadoostburg.nl en www.facebook.com/StadsraadOostburg. Via deze middelen houden we u op de hoogte van onze plannen
en activiteiten en gaan we u enthousiasmeren om met ons mee te denken en
te doen. We kunnen het immers niet alleen!
Een nadere kennismaking met u volgt op dinsdag 17 oktober, tijdens een bijeenkomst in het Ledeltheater waarbij u van harte welkom bent. Hou voor het
tijdstip en het programma onze website en Facebookpagina in de gaten!

Open-Air Filmavonden
Op 20 juli en op 10 en 17 augustus zijn er Open-Air Filmavonden op het
Raadhuisplein (voor JOTA). Van 19.00 tot 20.30 uur wordt er een kinderfilm
gedraaid en van 21.00 tot 23.00 uur een film voor ouderen. De kosten zijn
€1,50 (inclusief popcorn en een drankje). Daarnaast zijn er snacks en frisdranken te koop. De stadsraad en JOTA organiseren de filmavonden.

Koningsdag 2017:
een terugblik
De stadsraad organiseerde dit jaar Koningsdag. De dag stond in het teken
van tal van activiteiten zoals een vrijmarkt, versieren van kinderfietsen, een Koningsloop georganiseerd door AV De Wielingen, een vossenjacht voor kleine
speurneuzen en een disco voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Oostburgse ondernemers stelden royaal prijzen beschikbaar. Al met al kunnen we terugzien
op een geslaagde Koningsdag, dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Oostburg.

Nieuwe Markt,
nieuwe bloemenmandjes
Het nieuwe centrum van Oostburg ziet er prachtig uit, vooral nu de gekleurde fietsen met bloemenmandjes er een plaatsje hebben gekregen.
Voor het zevende jaar alweer. De verzorging van de plantjes is makkelijker
geworden voor de watergevers, burgers en ondernemers, want de nieuwe mandjes hebben nu een waterreservoir. Spuiterij Verheije uit Breskens
spoot de mandjes in vrolijke kleuren en Van Hoeve Sierteelt uit Groede heeft
de mandjes op de fietsen bevestigd en voorzien van fleurige petunia’s.
De 18 fietsen blijven tot september staan, afhankelijk van het weer.
Wij zoeken nog mensen met 'groene en minder groene vingers', die willen
meewerken en -denken met onze werkgroep. U kunt contact me ons opnemen via info@stadsraadoostburg.nl.

Enquête
De stadsraad wil zich inzetten voor de belangen van alle inwoners van Oostburg en daarom willen we onderzoeken wat er leeft onder de Oostburgse bevolking. Over enige tijd zetten we een enquête uit waarbij we zoveel mogelijk
inwoners hopen te bereiken.

In contact met de stadsraad
U kunt altijd contact met ons opnemen (kijk voor contactgegevens op onze website) om eventuele zorgen, problemen of vragen aan ons door te geven, zodat
we samen met u de beste aanpak kunnen bekijken. Ook kunt u met ons in gesprek voorafgaand aan de reguliere stadsraadsvergadering, die gepland staat op
dinsdag 8 augustus. Tussen 19.00 en 19.30 is iedereen welkom op de Grote Beer 5 (begane grond).
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genda-notitie

Eenhoornfestival 25, 26 en 27 augustus

STICHTING

OOSTBURG

Oostburg staat dit jaar alweer voor de zesde keer in het teken van het Eenhoornfestival. Inmiddels is
het een vanzelfsprekendheid geworden voor onze regio. Kenmerkend voor dit festival is de mix van
muziek, kunst en cultuur. Het festival staat borg voor diversiteit, kwaliteit en gezelligheid. Lokale en regionale artiesten
en kunstenaars presenteren zich, waarbij de toegang voor iedereen gratis is. Een belangrijke factor is de verbinding. De
verbinding met Oostburgse inwoners, streekbewoners en de bezoekers en toeristen. Alle facetten hiervoor zijn aanwezig, zoals een kunst-, cultuur-, platen- en boekenmarkt, muziekoptredens voor alle leeftijdsgroepen, sport en spel en
niet te vergeten de Oecumenische Kerkdienst en de traditionele Picknick op zondagmorgen en -middag. Voor de picknick hoeft u zich niet op te geven. Gewoon komen en gezellig meedoen. De meest originele tafel wint een leuke prijs!
Nieuwsgierig geworden naar ons programma?
Bezoek onze website www.eenhoornfestival.nl of Facebookpagina.

Deelnemers voor de platen- en boekenmarkt en natuurlijk de kunst- en cultuurmarkt kunnen zich nog steeds opgeven. Ook zoeken we nog vrijwilligers voor
hand- en spandiensten! Aanmelden via info@eenhoornfestival.nl.

Heel West Zeeuws-Vlaanderen bakt: proef en praat mee!
Langer zelfstandig blijven wonen, in een omgeving waarin we ons thuis voelen. Ook als we ouder worden of een beperking hebben. Dit wíllen we niet alleen, het
móet ook. De nadruk ligt steeds meer op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen. Maar wat heeft ú dan nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven
wonen? De Zeeuwse Huiskamer gaat daarover, in samenwerking met de de GGD zeeland en de RMDO, graag per gebied met inwoners van de gemeente Sluis
in gesprek. Inwoners uit Oostburg en Zuidzande zijn van harte welkom bij de bijeenkomst op maandag 11 september van 19.00 tot 21.00 uur in het Ledeltheater.
Graag aanmelden via: aanmelden@dezeeuwsehuiskamer.nl. De koffie en thee staat voor u klaar. Zorgt u voor taart? Voor meer informatie: klik hier.
De resultaten van alle bijeenkomsten worden gedeeld met Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Warmande, Nucleus en de gemeente Sluis, die met elkaar
een visie ‘Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen’ ontwikkelen. Deze visie wordt vertaald naar beleid en acties zodat nu, straks en in de toekomst inwoners van
de gemeente Sluis kunnen rekenen op het juiste zorg- en welzijnsaanbod.

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
Rammeloo Communications

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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