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Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de toekomstplannen van de 

Euregiotuinen en wat wij hiertegen proberen te ondernemen want wij zijn erg bezorgd. 

Ondanks herhaalde verzoeken zijn wij tot op heden niet geïnformeerd door de gemeente. 

Wel heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de adviseur van Van Damme recreatie en de 

woordvoerder van onze Stichting. We hebben inzage gekregen in een gedeelte van het 

Concept Bestemmingsplan voor de Euregiotuinen. De inhoud van het volledige plan is aan 

ons niet bekend 

Een letterlijke weergave van een passage hieruit: 

“In beginsel zijn alle vormen van evenementen denkbaar, met uitzondering van een parade, in 

het Regiopark Oostburg. Maar dat betekent niet dat er geen beperkingen zijn. Die beperkingen 

bestaan niet zozeer uit vorm en inhoud, maar uit de belasting op de omgeving, vooral in 

termen van geluid en verkeersdrukte.” 

Uit het concept blijkt onderstaande:   

* op het terrein zijn 3 locaties aangewezen voor podia voor versterkte muziek, 20 

vakantiewoningen, 3 groepsverblijven (7 meter hoog, totale oppervlakte 600 m2), nieuwe 

woning aan de Nieuwstraat en camperplaatsen. 

*Er komen in ieder geval 5 meerdaagse festivals van maximaal 3 dagen die vergunning 

plichtig zijn waarbij 127 db geluid denkbaar is. Bij de niet vergunning plichtige evenementen 

en activiteiten zijn  versterkte geluidswaarden van 119 db denkbaar. 

*Tijdens meerdaagse evenementen kan er in bovengenoemde accommodaties worden 

overnacht.  Tevens mogen er 300 kampeerplaatsen worden ingericht. 

*Parkeergelegenheid voor 140 auto’s, extra ruimte wordt in de directe omgeving ingehuurd. 

*Bij festivals geldt een eindtijd voor het geluid van 12 uur ’s nachts. Op vrijdag, zaterdag en 

zondag wordt het 01.00. Op dagen voor officiële feestdagen geldt ook een eindtijd van 01.00 

uur s ’nachts. 

Met donaties hebben wij de Stichting 'Euregiotuinen voor ons' opgericht en zijn wij bezig ons 

voor te bereiden op het juridische protocol voor onze Zienswijzen (bezwaar) op Project van 

Damme.  

Zodra het Bestemmingsplan ter inzage komt zullen wij onze bezwaren laten indienen door een 

advocaat.  

 

Met vriendelijke groet                                                                

De Stichting Euregio voor ons.                        


