
Bouwplan Oudesluis 

Algemeen Dorpsbelang heeft al sinds 1990 gevraagd om een 
herziening van het huidige bestemmingsplan (is van 1971)zodat 
eventuele woningbouw direct te realiseren zou zijn. 

Ondanks de schriftelijke toezegging in mei 2000 door de 
burgemeester,  is dit tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd. 

Aangezien wij ervaren dat er behoefte is aan kleinschalige 
woningbouw in Oudesluis, met name voor starters, voor dertigers en 
veertigers en het feit dat de mogelijkheden nu daar zijn,  hebben wij 
een plan opgesteld waar ons insziens behoefte aan is. 

Er is ook behoefte aan een iets kleinere woning voor ouderen, die ook 
in dit plan kunnen worden opgenomen. 
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Bouwplan Oudesluis 

Wij moeten iets doen om Oudesluis leefbaar te houden; er is de 
afgelopen 12 jaar uit Oudesluis verdwenen: 

Huisarts, Consultatiebureau, Bank, Postkantoor, Slager Schouten, 
Dorpswinkel de Jong, Bejaardenwoningen, café Spoorzicht, de bus 
(openbaar vervoer)  

De (vele) verenigingen in Oudesluis beginnen problemen te krijgen 
met het vinden van vrijwilligers. Op dit moment houden de 
verenigingen het dorp leefbaar ; laat de raad dit ook verloren gaan?? 

Wij moeten dit stoppen en hebben nieuw bloed nodig ; U kunt daar 
zorg voor dragen! 

Wij hebben initiatief getoond om het tegen te gaan; Nu is de raad aan 
zet! De mogelijkheden zijn er! 

De Keins 
Beheer B.V. 



Dit plan is vorig jaar 16 maart 2005 gepresenteerd bij de 
beschouwing van de woonvisie 2005+: 

• Sindsdien hebben wij nauwelijks nog iets vernomen van de 
gemeente m.b.t. dit plan tot we de brief van Dhr, van Dijk kregen 31 
juli j.l. Oudesluis is opgenomen in de woonvisie 2005+ maar niet 
opgenomen in uitwerking lokale woonvisie 2005+ incl. 
Woningbouwprogramma 2007-2010 

• Dit is voor ons nauwelijks te geloven. Toen wij het plan 
presenteerden in maart 2005 was iedereen enthousiast op het 
gemeentehuis. Nu er daadwerkelijk besloten moet worden, is men 
niet thuis ; DIT KAN TOCH NIET Er zijn voor 2010 nog 26 
woningen niet toegewezen............. 
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Dus vragen wij hierbij de partij (VVD, CDA etc.) zijn 
verantwoording te nemen en in de commissievergadering 
grondgebiedzaken ons plan op te nemen en woningen aan 
Oudesluis toe te wijzen.  

• Het moet toch dualisme heten en geen duelisme?? Het begint 
echter wel op te lijken. 

   

  Ing. P. Slik 

                        September 2006 
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