
 
Sluis schaaft aan plan Regiopark Oostburg: Minder evenementen in 
voormalige Euregiotuinen 
 
OOSTBURG - Op het toekomstige Regiopark Oostburg mogen jaarlijks geen 
vijftien, maar tien evenementen gehouden worden. De gemeente Sluis hoopt 
daarmee ongeruste buurtbewoners tegemoet te komen. ,,We doen echt ons 
best veel draagvlak te krijgen”, zegt wethouder Marianne Poissonnier. 
Bob Maes 18-02-22 
 
Waar nu nog de Euregiotuinen liggen, moet ooit het Regiopark Oostburg verrijzen. Het wordt 
een evenemententerrein, waar bijvoorbeeld een bijeenkomst van de DAF-club, een 
scoutingweekend of braderie kan plaatsvinden. ,,Middelgrote evenementen. Er komen geen 
grote popconcerten”, aldus wethouder Poissonnier. Verder komen er horeca, twintig 
verblijfslodges en drie groepsaccommodaties.   ‘Hebben het maar te slikken’ 
Poissonnier hoopte juist tegemoet te komen aan omwonenden. Niets is minder waar, bleek 
dinsdag tijdens een commissievergadering. ,,Ik had gehoopt op een forse aanpassing, maar 
het is heel gering”, sprak een boer die vlakbij woont. ,,Wij hebben het maar te slikken.” 
Ook volgens Van Zuilekom is van versobering geen sprake. ,,78.550 bezoekers en 
verkeersbewegingen per jaar”, citeerde ze uit het plan. En hoewel de wethouder onlangs zei 
dat er geen grote festivals zullen plaatsvinden, staat in het plan nog steeds dat zomerse 
festivals tienduizend bezoekers per maand zullen trekken. ,,Dat zullen geen literaire festivals 
zijn.”   
 
Op  de eerste aanzet voor een bestemmingsplan kwamen 28 reacties binnen. Voornamelijk 
van omwonenden die parkeer-, verkeers- en geluidsoverlast vrezen. ,,Uit geluidsonderzoek 
is gebleken dat het geluid binnen de perken blijft.” Toch ziet Sluis aanleiding het plan aan te 
passen. Was er eerder sprake van vijftien evenementen per jaar, dat aantal is nu 
teruggebracht tot tien. ,,Er zijn veel zorgen en we gaan daaraan tegemoet komen.” Volgens 
de wethouder kan ontwikkelaar Eric van Damme zich in het herziene plan vinden. 
 
‘Zorgvuldig omgaan met natuur’ 
Poissonnier hoopt dat ze de omgeving mee krijgt. ,,Het park wordt toegankelijk, misschien 
kun je er een pannenkoek gaan eten. Dat is een win-win-situatie. Ik denk dat er veel 
koudwatervrees is, hopelijk kunnen we die wegnemen. Het wordt een park met af en toe een 
evenement.” 
Het Regiopark is niet alleen bij omwonenden omstreden. In de gemeentelijke politiek ligt het 
gevoelig en eind vorig jaar traden ook de linkse Statenfracties naar buiten. De Partij voor de 
Dieren, GroenLinks, PvdA en SP vinden, net als de stichting Euregiotuinen voor Ons, dat het 
terrein een stiltegebied moet blijven. Nadat de Euregiotuinen in 2004 failliet gingen, is er 
nooit meer iets gebeurd. De natuur kreeg de overhand en daardoor zijn de overwoekerde 
tuinen nu het huis van allerlei dieren, waaronder enkele bedreigde vogels. Wethouder 
Poissonnier zegt dat daar rekening mee wordt gehouden. ,,Er zal zorgvuldig met de natuur 
worden omgegaan. Het is duidelijk wat beschermd moet worden. Er worden geen bomen 
gekapt.” 
 
Ik denk dat er veel koudwatervrees is, hopelijk kunnen we die wegnemen 
Marianne Poissonnier, Wethouder 
 
Nieuwe reacties 
Een commissie van de gemeenteraad praat dinsdag 8 maart over het nieuwe 
bestemmingsplan. Daarna komt het plan ter inzage te liggen. Normaal heeft iedereen zes 
weken de tijd voor een reactie, nu is dat negen weken. Poissonnier: ,,We willen zoveel 
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mogelijk mensen de kans geven te reageren. We doen echt ons best veel draagvlak te 
krijgen.” Wanneer Euregiopark Oostburg er daadwerkelijk ligt, is nog niet bekend.  
 


