
 

Eerste schetsen voor Masterplan Oostburg 
getoond 

Op woensdag 9 november vond voor de 
tweede keer een inloopavond plaats over 
het masterplan Oostburg. Net als de 
vorige avond werd ook dit inloopmoment 
druk bezocht. Dit keer waren er zo’n 200 
geinteresseerden en daarmee stroomde 
de aula van het Zwin College weer vol. 
Nieuw was dat bezoekers eerste denk-
richtingen en impressies van de steden-
bouwkundige konden bekijken.  

Bezoekers gingen tijdens de avond in 
gesprek met de verschillende vertegenwoor-
digers uit de samenleving, de stedenbouw-
kundige en de projectdirecteur.  

 

Dat leverde een interessante dialoog op 
rondom de onderwerpen zorg, kinder-
opvang, onderwijs, sport, cultuur, recreatie, 
wonen, gemeentehuis en het centrum. Ook 
konden bezoekers een vraag, tip of aan-
dachtspunt achterlaten voor de project-
organisatie.  

Daarvan werd goed gebruik gemaakt: er 
werden ruim honderd schriftelijke reacties 
opgehaald. Die worden gebruikt bij de 
verdere uitwerking van de plannen.  

Projectdirecteur Lars Pijlman: “Het was fijn 
om van bezoekers te horen dat we de 
opbrengsten van de eerste inloopavond 
goed hebben verwerkt. Dit keer lag het 
accent op het delen van de eerste schetsen 
van mogelijke oplossingen met inwoners en 
ondernemers en het ophalen van reacties 
hierop. Zo komen we eventuele knelpunten, 
maar ook nieuwe kansen op het spoor. We 
hebben deze avond weer waardevolle 
aandachtspunten voor de verdere uit-
werking opgehaald.” 

Denkrichtingen en impressies online 
inzien  
Op digitale informatieschermen hebben de 
bezoekers tijdens de avond de denk-
richtingen van de stedenbouwkundige kun-
nen bekijken. De denkrichtingen en impres-
sies die op de inloopavond werden gepre-
senteerd, zijn vanaf nu ook te bekijken op 
www.masterplanoostburg.nl. 
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Waardevolle gesprekken en reacties 

Ook de tweede inloopavond haalde de 
projectorganisatie waardevolle reacties 
op. Veel tips en aandachtspunten werden 
mondeling gedeeld met de vertegen-
woordigers van het project. Maar bezoe-
kers konden ook schriftelijk een reactie 
achterlaten. De reacties worden verwerkt 
in het masterplan.  
 
Bezoekers liepen tijdens de avond een route 
langs informatiepunten. Uit de gesprekken 
met vertegenwoordigers komt naar voren 
dat de meeste bezoekers de uitgangspunten 
van het masterplan Oostburg onder-
schrijven. Ze zijn het erover eens dat er 
kansen liggen voor Oostburg en de regio om 
voorzieningen te behouden en te versterken. 
Ze zien ook een noodzaak om nu te 
handelen, nu veel grote gebouwen aan 
vernieuwing toe zijn. Wel zijn er zorgen over 
de benodigde financiën: “Gaat alles wel 
passen in de afgegeven begrotingen?”, is 
een vraag die met regelmaat langs is 
gekomen. Nu de plannen concreter worden, 
volgt een fase van rekenen en tekenen.  

Lastige keuzes  
Bezoekers konden onder meer aangeven 
hoe zij dachten over lastige keuzes, zoals de 
toekomstige plaats van de bibliotheek of de 

vraag of het centrum autoluw moet worden, 
of juist goed toegankelijk voor autoverkeer. 
Deze kwesties leverden geen overduidelijke 
‘winnaar’ op: bezoekers blijken hier verschil-
lend over te denken. De behoefte aan 
woningen werd nogmaals bevestigd, voor 
zowel jongeren en gezinnen als ouderen 
(vitaal of met een zorgvraag). Dit vraagt dus 
om verschillende woningtypen.     
 
Tips en ideeën op 
De stedenbouwkundige presenteerde drie 
denkrichtingen op basis van de reacties van 
de eerste inloopavond in september. Deze 
werden goed bestudeerd door de aan-
wezigen. Dat leverde weer volop tips en 
ideeën op, onder meer over maatschap-
pelijke voorzieningen en culturele activi-
teiten. Vergroening, verkeersveiligheid (voor 
schooljeugd) en rolstoeltoegankelijkheid 
kwamen wederom naar voren als belangrijke 
aandachtspunten.   
 
Verkeer  
Bezoekers van de inloopavond stipten een 
belangrijk knelpunt op de hoofdroute aan. 
Een belangrijke verkeersader loopt nu door 
een smalle straat. “Dat gaat problemen 
geven”, was de reactie. Hiermee gaat de 
stedenbouwkundige specifiek aan de slag.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht in de media 
RTV Scheldemond bracht live verslag uit van 
de inloopavond. Ook reporters van de PZC 
waren aanwezig. 

Online reageren 
Kon u niet op de inloopavond aanwezig zijn? 
Of bent u nog een tip of aandachtspunt 
vergeten door te geven? U kunt nog terecht 
op www.masterplanoostburg.nl. Nadat u 
zich heeft aangemeld, kunt u hier een reactie 
achterlaten. U kunt hier ook meer lezen over 
het Masterplan Oostburg en u abonneren op 
de e-mailnieuwsbrief.  

Welkom bij ons inlooppunt  
We gaan graag in gesprek over het 
Masterplan Oostburg met betrokken in-
woners, ondernemers en belangstellenden. 
We zijn sinds een maand ook in een leeg-
staand winkelpand in Oostburg te bezoeken: 

INLOOPPUNT MASTERPLAN OOSTBURG 
Burgemeester Erasmusstraat 2 
Open op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Andere dagen op afspraak via 
info@masterplanoostburg.nl 

  



 

Waar staan we nu? 

Derde inloopavond op 18 januari 
Op woensdag 18 januari, als de eerste 
schetsen verder uitgewerkt zijn, is er een 
derde en laatste inloopavond. Ook voor deze 
inloopavond worden belangstellenden weer 
uitgenodigd. 

 

 

 


