
Zomaar ter info . Toen ik las dat Eric van Damme belangstelling had voor de 
euregiotuinen dacht ik , gelukkig er wordt wat aan de verpaupering gedaan binnen het 
gebied van euregiotuinen .De Euregiotuinen ging in 2003 open en in 2004 failliet . Ik ben 
ook ondernemer en bewonder ondernemers die lef hebben en dat heeft Van Dam . Ik 
begon mij in de euregiotuinen te verdiepen toen ik hoorde dat er buurtbewoners 
bezwaar hadden . Eerst dacht ik dat zijn mensen die bang zijn voor overlast en moeite 
hebben dat er een goede oplossing komt voor de euregiotuinen . Maar toen ik mij er 
verder in verdiepte kwam ik tot de conclusie , dat ik mijn mening moest bijstellen . 
Sterker nog , ik moest mijn mening behoorlijk bijstellen . De tuinen ( geheel afgesloten 
door hoge hekken ) zijn de afgelopen 17 jaar zonder ingrijpen van de mens een oase van 
vele kleine diersoorten en planten geworden . Dat moet zo blijven . Ik ben tegen het plan 
van , van Damme en de gemeente . De gemeente wil , van Damme toestemming geven 
om elk jaar daar 5 festivals te laten organiseren . De gemeente geeft bij de verkoop ook 
een horeca 4 vergunning af . Dat betekent dat er in de toekomst een discotheek kan 
komen . Dan is de rust totaal verstoord . Ook wil men er vakantiewoningen neer zetten . 
Mijn gedachte is : Wij moeten de euregiotuinen , zoveel mogelijk met rust laten . Ik ben 
niet tegen dat er er bezoekers toegestaan worden en dat er bijvoorbeeld een groot 
theehuis komt in combinatie met kruidentuinen of een groot yogacentrum / welness 
centra. Of iets in die geest Daarnaast kan men er nog meer bomen planten want er is de 
laatste jaren meer bomen gekapt dan geplant . Laten wij de gemeente inzien dat ze een 
verkeerde keus maken met het aan van Damme te verkopen . Ook vind het bedrag waar 
van Damme het mag kopen extreem laag 725.000 euro voor 13 hectare ( nog geen 6 
euro de vierkante meter ) met alles erop en eraan ( Het hoge hekwerk rondom bijna het 
gehele perceel is al heel wat waard ) . Ik hoop dat men inziet dat dit unieke stukje natuur 
zo blijft . Ik heb afgelopen dinsdag samen met Trees Jansen ( statenlid voor de PvdD 
Zeeland ) de Euregiotuinen kunnen bezichtigen en wij hebben veel info gehad van de 
voorzitster van EUREGIOTUINEN VAN ONS en een betrokken buurtbewoner . Ik hoop 
dat de bewoners van de gemeente Sluis zich in deze zaak gaan verdiepen , want de 
gemeente Sluis geeft weinig info . Onder de link met veel 
infohttps://www.euregiotuinenvoorons.com/ 
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