
Beste bewoner 
of ondernemer,   

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede inloopavond over 

het te ontwikkelen masterplan voor Oostburg op woensdag 

9 november. Op deze avond verkennen we kansen en 

dilemma’s voor de mogelijke inrichting van Oostburg.  

We tonen daarbij schetsen van wat waar kan komen.  

Deze schetsen geven nog niet aan hoe gebouwen er mogelijk 

uit komen te zien.  

 

Tot slot geven we aan wat we doen met de tips en ideeën die 

we op een eerste inloopavond in september verzamelden. 

Ook deze avond kunt u weer vragen en reacties achterlaten. 

Als u wilt, kunt u in gesprek met de projectleider en 

stedenbouwkundige.  

Inloop tussen 18.30 en 21.00 uur  

Er is geen centrale presentatie, dus u kunt binnenlopen 

wanneer het u uitkomt. U bent van harte welkom in het 

Zwin College aan de Nieuwstraat 50 in Oostburg.  

Aanmelden  

Wij zorgen voor koffie, thee en fris. Aanmelden is niet verplicht, 

maar stellen we wel op prijs. Zo weten we op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan via 

info@masterplanoostburg.nl. Alvast bedankt hiervoor!  

Online reageren 

Op donderdag 10 november publiceren we de schetsen op 

www.masterplanoostburg.nl. Kunt u de inloopavond niet 

bijwonen? Dan kunt u hier online reageren. Als u zich aanmeldt, 

houden we u op de hoogte .  

Over het Masterplan Oostburg 

Het Masterplan Oostburg is een initiatief van gemeente  

Sluis, ZorgSaam en Herontwikkeling Vastgoed Oostburg.  

In het masterplan worden varianten voor de inrichting van 

Oostburg onderzocht. Meer over de aanleiding, de aanpak 

en het doel van het Masterplan Oostburg leest u op 

www.masterplanoostburg.nl.  

Heeft u vragen?  

Dan kunt u contact opnemen via 

info@masterplanoostburg.nl of 

bellen met 06 51 41 47 66.  

 

Het Masterplan Oostburg  

maakt deel uit van het 

programma Vitaal West-

Zeeuws-Vlaanderen.  

Kijk voor meer informatie op  

www.gemeentesluis.nl/vitaal. 

 

Wij hopen u de 9e te ontmoeten! 

Lars Pijlman

Projectleider 

Stichting Integrale 

Gebiedsontwikkeling Oostburg

Geef uw kijk 
op Oostburg

Wanneer?

Woensdag 9 

november

Hoe laat?

Inloop tussen 

18.30 en 21.00 uur

Waar?

Zwincollege

Nieuwstraat 50, Oostburg

Aanmelden via 

info@masterplanoostburg.nl 

Verkenning

Besluitvorming

Gaan we door?

 Verwacht: begin 2023

Uitwerking van 
deelprojecten 

Realisatie

Planvorming

Welke ideeën en wensen 
zijn er voor de varianten? 

Rekenen en tekenen

Hoe komt het eruit te zien? 

 Inloopmoment

 Inloopmoment
 Hier zijn we nu

 Inloopmoment

 Begin 2022 afgerond.

De gemeenteraad 
gaf opdracht tot een 
masterplan Oostburg.


