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Op dinsdag 26 januari is het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd voor Regiopark 
Oostburg in de Euregiotuinen. Vanaf 28 januari ligt het klaar ter inzage op het gemeentehuis 
van Sluis. 
Bekijk het op www.euregiotuinenvoorons.com 
Op de pagina: ‘hoe bezwaar te maken’ staat het hele plan. Lees en huiver, het is niet alles 
goud wat er blinkt!  
Van Damme doet het voorkomen alsof er geweldigs in Oostburg gaat gebeuren, maar niets is 
minder waar: Oostburg krijgt alle herrie en overlast van grote groepen jongeren die in 
andere plaatsen, zoals Renesse en Domburg geweerd worden. Oostburg krijgt alle overlast 
bezorgende evenementen uit Groede zodat de camping van Van Damme die overlast daar 
kwijt is. Oostburg krijgt een pretpark, bron van lawaai en ergernis. Oostburg krijgt te maken 
met enorme verkeersoverlast, in het centrum en op de ringweg. Oostburg krijgt nog minder 
bezoekers in het centrum om dat de toeristen naar de evenementen in het Van Damme park 
gelokt worden. Oostburg wordt beroofd van zijn mooie en stille achterland, geliefd bij 
wandelaars en fietsers die de drukte van de kust willen vermijden. Oostburg krijgt binnen 
een straal van 5 km 300 kampeerplaatsen voor de bezoekers van de meerdaagse festivals en 
extra parkeerplaatsen. Oostburg en het Natura 2000 gebied Het Groote Gat krijgen zoveel 
overlast dat vele vogels en andere dieren onze streek zullen ontvluchten om nooit meer 
terug te keren.  
Ja we krijgen dus echt heel van Van Damme, maar beslist geen leuk 'stadspark' waar we 
alleen overdag mogen vertoeven, want 's avonds worden er bruiloften en partijen gevierd in 
de horeca met categorie 4, merendeel van die gasten zullen in de groepslocaties verblijven, 
of ze gaan 's nachts over straat op zoek naar ander vertier. 
Wilt u nog meer horen? Lees dan heel kritisch het ontwerpbestemmingsplan. Van Damme 
verklaart dat alle overlast binnen de wettelijke normen is, van Damme verklaart dat er aan 
de grenzen van het park 10 meter wordt vrijgehouden van evenementen, om overlast voor 
de aan-en omwonenden te beperken! 10 meter, dat is net zoiets als die schuurmachine van 
je buren twee huizen verder, die zou niet te horen zijn of zo? 
Oostburg wordt wakker, je hebt tot 11 maart de tijd om een bezwaarschrift/zienswijzen in 
te dienen. De Euregiotuinen kunnen inderdaad een prachtig stadspark worden, maar dat 
kan alleen als we de desastreuze plannen van Van Damme en de gemeente Sluis een halt toe 
roepen. Laten we er samen voor zorgen dat we volgend jaar, als ook de corona epidemie ten 
einde is, we met elkaar kunnen genieten van de prachtige tuinen, misschien gezellige 
kleinschalige horeca met expositieruimte en veel leuke dingen voor de kinderen. Misschien 
wordt dan Het Groote Gat met de tuinen verbonden en ontstaat er een nog mooier 
wandelgebied met alle ruimte voor flora en fauna, misschien kunnen we erg nog meer 
bomen planten in de strijd tegen de Co2 uitstoot, want o, ja, dat krijgen we ook van Van 
Damme toename van de Co2 uitstoot. 
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