Nieuwsbrief
nr. 1 – maart 2014

Op 15 januari 2014 hebben wij ons voorgesteld tijdens de verkiezingsavond in de ‘Moaneblusser’. Omdat
er zich uiteindelijk 7 kandidaten hadden gemeld , heeft er geen stemming plaatsgevonden en zijn wij door
de aanwezigen in de ‘Maoneblusser’ unaniem gekozen als de nieuwe dorpsraad van Schoondijke. Ook aan
degenen die niet aanwezig waren willen we onszelf graag even laten zien:

Van links naar rechts: Lau Oosthoek (voorzitter), Peter Seen, Debora Dusarduijn (secretariaat), Jürgen
Willemsen (vicevoorzitter), Kitty de Rijk, Eric de Mey (penningmeester), Richard Pijcke.
We willen u graag meerdere keren per jaar op de
hoogte brengen van onze activiteiten en zaken
die voor u van belang zijn vanuit de gemeente
onder uw aandacht brengen. Dit kan door huisaan-huis een nieuwsbrief te laten bezorgen, zoals
deze. U begrijpt dat het goedkoper en
eenvoudiger is om dit per mail te doen.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw e-mailadres aan ons
kenbaar te maken, zodat u de volgende
nieuwsbrief per mail kunt ontvangen. We
ontvangen graag uw reactie met naam en adres
op ons mailadres: drschoondijke@zeelandnet.nl.
Voor mensen zonder computer en/of e-mail kan
de nieuwsbrief op verzoek bezorgd worden.

De Dorpsraad zal maandelijks vergaderen. We
willen dat graag elke keer doen bij een andere
club, vereniging, bedrijf enz. die zich dan kort
kunnen presenteren. Aan de ene kant kiezen we
hiervoor om goed op de hoogte te zijn van alles
wat er is en leeft in Schoondijke en anderzijds om
ons te laten zien en horen bij zoveel mogelijk
verschillende mensen. Er is natuurlijk ook ruimte
voor vragen over en weer. Wilt u graag uw
vereniging, bedrijf, club stichting enz. aan ons
presenteren, laat het dan weten via ons emailadres.
Misschien heeft u het al ontdekt, maar
rechtsboven staat ons nieuwe logo..

We hebben ervoor gekozen een stichting te zijn. Er zijn nieuwe statuten gemaakt waarin de ‘Stichting
Dorpsraad Schoondijke’ de verkiesbaarheid van nieuwe bestuursleden als een openbare aangelegenheid
beschouwt. Hierin is ook een rooster van aftreden opgenomen.

De meeste inwoners van Schoondijke vinden het veranderen van ons dorpscentrum heel belangrijk. Nu er
minder verkeer door ons dorp komt, moeten we daar iets moois en duurzaams van maken!
De CPC heeft al veel voorbereidend werk gedaan. De dorpsraad gaat dan ook weer graag samenwerken
met de CPC. We hebben een nieuw instellingsbesluit gemaakt voor samenwerking met de CPC. Dit om in
de toekomst misverstanden te voorkomen en een eenduidige beeldvorming naar buiten te bereiken.
Informatie vanuit de CPC zal ook met u gedeeld worden via onze nieuwsbrieven.

We hebben de afgelopen weken zeker niet stilgezeten:
 20 januari 2014:
vergadering dorpsraad
 21 januari 2014:
aanwezig bij de raadsvergadering betreft kaderstelling sociaal domein
 22 januari 2014:
aanwezig bij het gemeenteforum in de Moaneblusser
 28 januari 2014:
kennismaking dorpsraad en CPC
 6 februari 2014:
kennismaking met de burgemeester en wethouders
 17 februari 2014:
vergadering dorpsraad
 19 februari 2014:
aanwezig bij het overleg in Biervliet betreft het verdwijnen
van de geldautomaat (u heeft hierover kunnen lezen in de krant)
 21 februari 2014:
overleg met wethouders en gemeentelijke betrokkenen
 3 maart 2014:
vergadering dorpsraad en CPC
 5 maart 2014:
overleg werkgroep/organisatie festival 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen
 10 maart 2014:
vergadering dorpsraad

In het kader van de viering van 200 jaar ZeeuwsVlaanderen, wordt het Zomerfestival ‘Fier op
Zeeuws-Vlaanderen’ gehouden van 18 t/m 20 juli
op het Veerplein in Breskens. Alle dorpsraden
van heel Zeeuws-Vlaanderen hebben een
uitnodiging gekregen om als dorpskern deel te
nemen. Vanuit de dorpsraad Schoondijke is er
een werkgroep samengesteld met andere
dorpsbewoners om Schoondijke tijdens dat
festival eens goed op de kaart te zetten.
Nieuws uit de Gemeente Sluis
-

Het fietspad richting Breskens zal nog in 2014 rechtdoor getrokken worden vanuit de Damstraat.
Er zullen rioleringswerkzaamheden plaatsvinden in het centrum (Dorpsstraat en Dorpsplein) in
2015, dezelfde werkzaamheden in de Lange Heerenstraat staan gepland voor 2017.

De komende periode zullen we bezig zijn met het maken van een jaarplanning.
Medio april willen we samen met de CPC de herinrichting van onze kern weer oppakken.
Ook willen we graag dat onze website zo spoedig mogelijk te bezoeken is.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover meer kunnen vertellen.
We zien graag uw reactie met naam en adres tegemoet!
Wilt u graag nog iets anders vragen/weten/meedelen,
dan kunt u contact opnemen met de dorpsraad:

Secretariaat
Dorpsraad Schoondijke
Tragel Oost 11
4507 JA Schoondijke
drschoondijke@zeelandnet.nl

