
 

 
 
Voor velen nadert de vakantie. We willen u in ieder geval zo vlak voor de vakantie 
nog een nieuwsbrief brengen met de laatste informatie vanuit de dorpsraad. 
Tevens maken we dan van de gelegenheid gebruik om iedereen een fantastische 

vakantie te wensen!  

 

 

 

We willen u graag op de hoogte brengen van De 
Provinciale Impuls Wonen.  
Dit is een subsidieregeling voor huizenbezitters die 
hun oude woning willen slopen, samenvoegen of 
bloksgewijs renoveren met een minimum van drie 
aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij 
verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt 
en er geen of minder woningen voor teruggebouwd 
worden komen ook in aanmerking. Particulieren, 
gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties 
kunnen subsidie aanvragen. 
 
 

 

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls 
Wonen (PIW) is vanaf 19 juni 2017 open voor 
aanvragen. Met een financiële bijdrage vanuit de PIW 
zijn de afgelopen jaren 107 slecht verkoopbare 
particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. 
Ook zijn er honderden sociale huurwoningen 
gesloopt en minder teruggebouwd. Wie in 
aanmerking wil komen voor subsidie, kan tot en met 
3 september 2017 een aanvraag indienen. 
Meer informatie kunt u vinden op de site 
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/provinciale-
impuls-wonen . 

Het speeltuintje aan het Kerkelaantje zal verhuizen naar de Wilhelminastraat. De gemeente heeft hier een ontwerp 
voor gemaakt, wat we goedgekeurd hebben. Over de nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte in het 

Kerkelaantje, zijn we nog in overleg. We proberen hier uiteraard weer iets moois voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
 

We willen de organisatoren, vrijwilligers en bezoekers van de Moaneblussersfeesten bedanken voor het geweldige 
weekend. De feesten waren een groot succes. De Schoondijkse Spelen op zaterdag waren druk bezocht, er is weer 
volop gestreden om de wijkprijs in de wacht te slepen. Ook de landbouwdag op zondag was, ondanks de warmte, 

zeer goed bezocht.  We zijn er trots op dat Schoondijke ‘leeft’. 
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Op dinsdag 11 juli jl. hebben alle betrokkenen van de Prinses Ireneschool afscheid genomen van hun school. Na de 
vakantie start de St. Petrus-de Wegwijzer in het gebouw aan de Julianastraat en de Prinses Irenestraat.  
Voor de bouw van een nieuwe school in Schoondijke is er een projectgroep geformeerd. Deze groep is inmiddels 
enkele keren bijeen geweest. In de projectgroep  zitten 2 mensen vanuit de gemeente, een persoon vanuit de 
kinderopvang, 2 personen vanuit school en iemand vanuit de dorpsraad. Ook hier wordt er uiteraard geprobeerd 
een gebouw te kunnen realiseren wat aan ieders wensen voldoet, waar mensen (jong en oud) kunnen 
samenkomen en waarmee we weer jaren vooruit kunnen. 

 

 

Voortgang werkzaamheden Dorpsplein 
De werkzaamheden verlopen volgens het geplande schema. Na vrijdag 28 juli ligt het werk stil tot maandag 21 
augustus. Daarna wordt er weer gedeeltelijk opgestart met de vervolgwerkzaamheden. Op maandag 28 augustus is 
alles weer in vol bedrijf voor de volgende fases. 
Zoals het er nu naar uitziet zijn gedurende de vakantieperiode alle straten weer open voor alle verkeer. Hier en 
daar zal er natuurlijk nog wel eens een obstakeltje zijn. 
Men gaat er vanuit dat gedurende de vakantieperiode alle omleidingsborden op en voor de rondweg weg zullen 
zijn. 
 
Op het plein zelf zijn de contouren al goed zichtbaar. Zo kun je al zien waar de oplaadpunten voor elektrische auto’s 
komen en waar de parkeerplaatsen voor gehandicapten gepland zijn. 
Bij Bistro De Buut komen er extra oplaadpunten voor fietsers. 
Ook bij de kerk zijn de bankjes al geplaatst. De plaats waar nog een mooie boom komt is goed zichtbaar. Naast het 
eerste aangelegde plein is zichtbaar waar de bomen moeten worden geplant. 
Ook het wandelpad wat straks tussen de bomen doorloopt is aangelegd. 
Langs de pleinafscheiding met cortenstaal komen er tussen de straatstenen glasbolreflectoren die oplichten als er 
in het donker verkeer passeert. 
De bomen worden in het najaar pas aangeplant waardoor ze na de winterperiode voldoende zijn verankert om 
verder te groeien. 

 


