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Geachte omwonenden en bewoners, 

Mogelijk heeft U via Omroep Zeeland vernomen dat de inspanningen van Stichting 
Euregiotuinen voor ons in ieder geval door de Provinciale Staten niet voldoende 
worden ondersteund. De bal wordt teruggekaatst naar de Gemeente en daar mogen 
we het mee doen. Uiteraard gaat onze dank wel naar PvdA/ Groen Links/ SP / PvdD 
die zich wel duidelijk uitspreken voor natuurbehoud en natuuruitbreiding in de vorm 
van Stiltegebied/ Groenrecreatiegordel van 145 ha. Tevens ondersteunen zij normale 
leefkwaliteit van ruim 120 omwonenden en mogelijk zomerse rust voor Oostburg 
zonder overlast van niet in te schatten toeristentoename als zich aan de rand van 
Oostburg een festival-evenemententerrein installeert met 300 kampeerplaatsen. 
Mede dank voor onze eigen SP met haar realistische natuurvisie voor nu en de 
toekomst. Een partij waar het geldelijk gewin niet op de eerste plaats staat ( god zij 
dank). 

Het Mobiliteitsplan van wethouder de Feyter moet ons blij maken en doet dat ook, 
maar richt zich uiteraard op de Kustregio en het toerisme. Het 2 baans fietspad langs 
de Nieuwstraat -Euregiotuinen hoort hier waarschijnlijk niet bij, terwijl dit ook zonder 
Festivalterrein inmiddels een intensief gebruikt verplicht fiets-/voetpad is. 
Schoolkinderen gaan visa versa, omwonenden gaan voor hun boodschappentoertje 
over dit traject, hondenuitlaters, scooters en scootmobielen maken er gebruik van en 
uiteraard voegen zich daar de race-pelotons bij, recreatiefietsers, skeelers en 
wandelaars. Allemaal zijn zij verplicht dit fietspad te gebruiken. Plan Regio, wat zo 
enthousiast door gemeente Sluis wordt ondersteund, zal de veiligheid danig 
onderdruk zetten door 75.000 bezoekers uit te nodigen( liefst meer) die dit fietspad 
met 2 verkeersbewegingen moeten oversteken. Risicoanalyse? Hier is o.a. een WOB 
verzoek aan gewijd maar daar kan geen informatie over worden verstrekt, omdat die 
er blijkbaar niet is, net zomin als de gevraagde risico-verkeersanalyse. Omroep 
Zeeland maakt melding van onze teleurstelling en dat we nog wat ijzers in het vuur 
hebben, te weten enkele lopende WOB verzoeken. Wij willen hier aan toevoegen dat 
Gemeente Sluis nog steeds werkt aan ca. 28 zienswijzen en inspraakreacties die op 



11-3-2021 zijn ingediend. Enkele zienswijzen richten zich op de 
wedstrijdvoorwaarden. De winnaar heeft hier niet aan voldaan, o.a. met betrekking 
tot de voorwaarde dat woningbouw niet is toegestaan. Het ingediende 
Voorontwerpbestemmingsplan maakt o.a. melding van 3 groepsaccommodaties, 
samen 600m2 en 7.5 meter hoog. Zo zijn er nog wat discutabele zaken waar we nu 
niet op vooruit lopen. Wel willen we meedelen dat wij ons streven naar natuur en 
leefbaarheid blijven voortzetten met alle wettelijke mogelijkheden die ons van dienst 
kunnen zijn. En...misschien kan wethouder de Feyter haar Mobiliteitsplan uitbreiden 
ten bate van de bewoners van de Regio. Verwacht er niet teveel van want fietspad 
Oostburg-Groede heeft er 35 jaar over moeten doen, maar wij zijn dan ook geen 
toeristen. 

Op dinsdag 10 februari zal wethouder mevr. Poissonnier bij de Commissie Ruimte de 
stand van zaken m.b.t. de Euregiotuinen toelichten. Deze commissievergadering is te 
beluisteren.  

Beste wensen en vol goede moed voorwaarts, want ons einde is nog bij lange na niet 
in zicht….. 

 

Stichting Euregiotuinen voor ons 

 


