
 

 

Oostburg, 21-01-2021 

                                      

Geachte lezer, 

 

Middels dit schrijven vragen wij, ondergetekenden Dhr. Robert van Rijn en mevr. Ireen 

Sanderse, uw advies namens Stichting ‘Euregiotuinen voor ons’.  

De gemeente Sluis, waarvan Oostburg een deelgemeente is, presenteert een dezer dagen 

het ontwerpbestemmingsplan voor het aanleggen van een recreatie en festivalpark (zie 

bijlage) in de voormalige Euregiotuinen in Oostburg. De voorgenomen plannen worden 

uitgevoerd door van Damme recreatie te Groede. Voor uitgebreide informatie en de 

voorgeschiedenis verwijzen wij u graag naar onze informatieve website 

www.euregiotuinenvoorons.com  onder correspondentie en publicaties en de bijlage 1. 

De Euregiotuinen (13 ha) grenzen aan de Oostkant ca 62 meter van het natuurgebied het 

Grote Gat, in 2010 gekenmerkt als Natura 2000 gebied. (Zie bijlage, luchtfoto: geel zijn de 

Euregiotuinen). De tuinen die in 2004 wegens faillissement werden gesloten, hebben zich 

sindsdien (zonder menselijk ingrijpen) ontwikkeld tot een verstild natuurgebied, habitat voor 

vele (beschermde) vogelsoorten zoals de sperwer, buizerd, havik en ransuilen, groene specht 

en ijsvogel, verder leven er twee herten, vossen, hazen en konijnen, vleermuizen, kortom 

vele diersoorten die in de tuinen tevens hun voedsel vinden, als ook tal van insecten en 

vlinders. 

De aan – en omwonenden hebben zich verenigd in de Stichting ‘Euregiotuinen voor ons’ en 

bestrijden de plannen van de gemeente Sluis en van Damme recreatie. Op dit moment 

worden de zienswijzen voorbereid welke door een advocaat als bezwaarschrift bij de 

gemeente worden ingediend. Na het lezen van het rapport niet+alles+kan+overal van de 

commissie Remkes, stellen wij ons de vraag of de plannen, zoals voorgesteld door van 

Recreatie van Damme, niet in strijd zijn met de in het rapport genoemde stikstof emissie 

zoals beschreven in hoofdstuk 3 paragraaf 2 Aanpak natuurherstel. Dit zou de Stichting 

‘Euregiotuinen voor ons’ namelijk sterken in hun motivatie het desastreuse plan van 

gemeente en van Damme te bestrijden met alle mogelijke middelen die in een democratie 

veroorloofd zijn, met boven al de wens deze prachtige tuinen te ontsluiten als wandelgebied 

voor de inwoners van de gemeente Oostburg aansluiten op Het Grote Gat, natura 2000 

gebied. 

 

Wij hopen dat u ons hierin kunt adviseren. Wegens de enorme tijdsdruk willen wij u vragen 

ons verzoek met voorrang te behandelen, immers er is een prachtig natuurgebied, habitat 

voor vele vogel- en diersoorten in gevaar. 

http://www.euregiotuinenvoorons.com/


Het ontwerpbestemmingsplan ligt een dezer dagen ter inzage en er zijn dan slechts 6 weken 

om een bezwaarschrift in te dienen.  

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

 

Namens de Stichting Euregiotuinen voor ons, 

De Heer Robert van Rijn 

Mevrouw Ireen Sanderse 

Nieuwstraat 66 

4501 BE Oostburg 

Tel. 06 40425895 


