
 
Regiopark Oostburg versoberd? Omwonenden geloven er niets 
van: ‘We hebben het maar te slikken’ 
 
OOSTBURG - De gemeente Sluis had verwacht omwonenden van de 
Euregiotuinen blij te maken met een versoberd plan voor Regiopark Oostburg. 
Het blijkt ijdele hoop. ,,Wij hebben het maar te slikken.” 
 
Bob Maes 09-03-22 
 
Wethouder Marianne Poissonnier maakte onlangs bekend dat aan het plan voor Regiopark 
Oostburg geschaafd is. Het aantal evenementen dat op de voormalige Euregiotuinen mag 
plaatsvinden, is teruggebracht van vijftien naar vijf, verdeeld over maximaal tien dagen. Het 
college van burgemeester en wethouders wilde water bij de wijn doen, omdat veel 
omwonenden mordicus tegen het plan zijn. Zij vrezen verkeer- en parkeeroverlast, ernstige 
geluidshinder, dat hun huizen minder waard worden en aantasting van hun woongenot.  
Volgens José van Zuilekom van stichting Euregiotuinen voor Ons zorgt het plan nu al voor 
problemen. Een ouder koppel krijgt het huis niet verkocht omdat eventuele kopers niet naast 
een evenemententerrein willen wonen. Het koppel moet het huis nu verbouwen tot 
gelijkvloerse woning en een extra hypotheek afsluiten. 
 
‘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.”   
 
Zonder dat Oostburg het weet, krijgt de stad er een camping bij 
José van Zuilekom, Euregiotuinen voor Ons 
 
Verder viel haar de verblijfsrecreatie in negatieve zin op. Zo staat in het plan dat er op de 
groepscamping maandelijks een tot vier groepen van 150 personen zullen staan. In totaal 
zijn jaarlijks 15.000 overnachters voorzien. ,,Zonder dat Oostburg het weet, krijgt de stad er 
een camping bij.” Van Zuilekom vond daarnaast de uitspraak van de wethouder dat 
omwonenden aan koudwatervrees lijden, ‘bagatelliserend en kwetsend’. ,,Het is geen 
koudwatervrees, maar gezond verstand.”  
 
‘Wel degelijk communicatie’ 
Commissieleden stonden met hun oren te klapperen toen omwonenden aangaven dat er 
geen communicatie met de gemeente is. ,,Dat kan echt niet”, zei onder meer Dick van Heijst 
van de SP. Wethouder Poissonnier: ,,Er wordt wel degelijk gecommuniceerd, maar als de 
standpunten helder zijn, heeft het geen zin steeds hetzelfde overleg te voeren.” Ze 
benadrukte nogmaals dat het niet de bedoeling is dat de omgeving overlast van het 
regiopark ondervindt. 
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