Beste kersverse inwoner van Oostburg, de Eenhoornstad.

Wij heten u namens de Stadsraad van harte welkom in uw nieuwe woonplaats.

Wij willen ons even voorstellen.
Stadsraad Oostburg bestaat net als andere stads- en dorpsraden uit een groep onbetaalde vrijwilligers, die
zich inzet voor de collectieve belangen van de inwoners van de Eenhoornstad.
Het is een intermediair tussen burgers en het gemeentebestuur.
Let wel; De stadsraad behartigt de belangen van de inwoners bij de gemeente. Niet andersom!
Doel is de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners te bevorderen door het onderhouden van goede
contacten met het gemeentebestuur en door gevraagd, maar ook ongevraagd dit bestuur van advies te dienen.
Inwoners kunnen met hun ideeën of problemen terecht bij de stadsraad. Op onze website
www.stadsraadoostburg.nl vindt u aanvullende en actuele informatie, evenals de namen en telefoonnummers
van de stadsraadleden. Contact opnemen kan ook via e-mail: info@stadsraadoostburg.nl. Via dit e-mail adres
kunt u ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de reguliere vergadering. Ook
via onze facebookpagina delen wij actueel nieuws over Oostburg en evenementen die plaats vinden. Voor
belangrijke aankondigingen maken wij ook gebruik van een mail aankondiging, waarvoor u zich kunt
aanmelden (zie strook onderaan).
Op initiatief van de Stadsraad zijn in Oostburg Whatsapp buurtpreventie groepen opgericht. Oostburg is
opgedeeld in 5 groepen die de gehele kern afdekken. Op onze website www.stadraadoostburg.nl vindt u alle
informatie hierover: de groepsindeling, regels en op welke wijze u zich hiervoor kunt aanmelden.
U vindt naast de gemeentelijke instellingen een ruim winkelaanbod waaronder een ruim aantal supermarkten.
De weekmarkt op woensdag wordt niet alleen bezocht door de inwoners van de omliggende dorpen, maar
geldt tevens als een toeristische trekpleister. In Oostburg treft u veel sociaal maatschappelijke- en medische
instellingen aan, waaronder het gezondheidscentrum Antonius waar naast enkele huisartsen ook een
apotheek is gevestigd. Op cultureel gebied speelt het Ledeltheater in onze regio een belangrijke rol en ook het
verenigingsleven is goed vertegenwoordigd. Al deze instanties en verenigingen in de gemeente Sluis zijn
opgenomen in de Digitale Sociale Kaart Sluis (sluis.socialekaartnederland.nl)
Op de achterzijde van deze brief treft u in het kort de geschiedenis en het ontstaan van Oostburg aan.
Wij hopen dat u zich snel thuis gaat voelen in Oostburg, een plaats waar het goed wonen is.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Stadsraad en belangrijke aankondigingen ook in uw mailbox
ontvangen?
Stuur dan een mail met uw naam en e-mailadres naar info@stadsraadoostburg.nl o.v.v.: Toevoegen mailverzendlijst.

