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Regelmatig is er nog contact tussen de dorpsraad en de betreffende mensen van de gemeente en de uitvoerders
die werken aan de herinrichting van ons plein. Nu de afronding dichterbij komt, zijn alle punten aan de orde
geweest die nog voor verandering of verbetering in aanmerking komen. Hieronder een opsomming van alle
genoemde zaken, hopelijk neemt deze lijst ook voor u nog onzekerheden of twijfels weg.

















Op sommige plaatsen is er grond afgevoerd. Er was geen sprake van verontreinigde grond, er is alleen een
laagje afgehaald voor het vuil.
Vanwege de natte omstandigheden zullen de bomen dit jaar niet meer worden geplaatst en waarschijnlijk
pas in maart 2018 of zoveel eerder als mogelijk.
We krijgen een overkapping boven het podium in de vorm zeildoeken die storm en wintervast zijn.
Er zijn veel (terechte) klachten gekomen over de hoeken van de op/afritten van de parkeerplaatsen op het
plein. Dit wordt nog nader bekeken, er komt wel iets op die hoeken te staan. Misschien zijn bloembakken
een optie. Momenteel zijn er een aantal gele markeringsblokken geplaatst, dit is een tijdelijke oplossing.
Het plein voor bakkerij Goethals wordt als kaal gezien en zal waarschijnlijk opgefleurd worden met
bloembakken of andere vormen van straatmeubilair.
Het is nog behoorlijk donker op het plein. Er staan nu nog oude lantaarnpalen. De grote lichtmasten (zie
afbeelding) op het plein voor PKN-kerk, bij Hotel de Zwaan en op de hoek Lange Heerenstraat-Willemsweg
worden zo spoedig mogelijk geplaats.
Er is een verlaging van het trottoir voorzien op de hoek van de familie de Clerck.
Dit wordt aangepast zodra de hiervoor benodigde banden beschikbaar zijn.
De parkeerplaats bij de familie Jansen van Rosendaal wordt aangepast.
Er wordt in de Damstraat nog gekeken of het linkerfietspad (richting Breksens)
dicht kan, dit zou zorgen voor een betere overgang van de Damstraat naar de
Provinciale weg.
Het architectenbureau heeft opdracht gekregen om een tekeningte maken van
het middelste plein om daar een plaats te creëren voor de gewasborden en het
beeld ‘de boerenknecht en meid’.
Er wordt naar een mogelijkheid gezocht om op verschillende plaatsen
glasbolreflectoren te plaatsen in het wegdek langs de corentstaalstroken.
Speciale straatklinkers zijn hiervoor gewenst.
De aankleding van de pleinen wordt verder bekeken in de periode
februari/maart 2018
De schade die geleden is door tegen de cortenstaal stroken te rijden is helaas
voor eigen rekening. Nu iedereen meer gewend is en iedereen zich houdt aan de
snelheid, zal het niet meer gebeuren als het goed is.
De Willemsweg en Lange Heerenstraat zullen zo snel mogelijk aangepakt
worden, reken hierbij op 2020/2021
De bushalte bij het plein Lange Heerenstraat is aan de kant van Garage Dieleman
wat ingekort en er zijn enkele haakse parkeerplaatsen bijgekomen. Het huidige
bushokje is tijdelijk, er komt nog een nieuwe.
De verkeersituatie op het plein is voor iedereen erg wennen. Er komen mogelijk moppen om het verkeer
beter te geleiden naar de Beatrixstraat (zie afbeelding).









Delta zal in januari 2018 ter hoogte van het trafostation op het kruispunt Lange Heerenstraat/Willemsweg
nog ondergrondse werkzaamheden rond het grote plein moeten verrichten.
De bankjes op het plein bij de PKN kerk worden voorlopig niet verplaatst (de vraag vanuit de
kerkgemeenschap was gekomen deze meer tegen te de kerk te plaatsen). Wellicht wordt er wel een extra
bankje geplaatst tegen de muur van de kerk.
Er komt een bord ‘verboden voor vrachtwagens’ inde straat die van DeBuut naar de PKN-kerk loopt.
De vraag of er nog extra bankjes geplaatst worden onder de bomen, wordt nog nader bekeken.
Waar nodig zullen nog extra afvalbakken worden bijgeplaatst.
Het bochtje in de Beatrixstraat is haalbaar voor vrachtwagens met oplegger ea, vooralsnog komen hier
geen aanpassingen.
In de eerste 3 maanden van 2018 zullen alle nog uit te voeren extra zaken afgerond
worden.

De feestelijk opening van het plein zal plaatsvinden
op zaterdag 26 mei 2018.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
We zijn in ieder geval al volop bezig met het
programma voor deze dag.

De Speelvoorziening aan de Jacob van Ruysdaelstraat
is sterk verouderd en is aan vervanging toe, de
Gemeente heeft via een aanbesteding bij drie
bedrijven de uitvraag gedaan, om een ontwerp te
maken voor de speelplekken in de Gemeente sluis.

Op woensdag 17 januari 2018 vindt onze
jaarvergadering plaats. De agenda hiervoor is vorige
week huis-aan-huis verspreid. In het nieuwe jaar zal u
zeker nog eens herinnerd worden aan deze
vergadering. Maar misschien kunt u de datum alvast
in de agenda noteren.
Het vernieuwde plein is al een beetje ingewijd tijdens
de Schoondijkse Kersborrel. Wij vonden het erg
gezellig en geslaagd. Misschien voor herhaling
vatbaar?

De Firma Boerplay uit Nieuwegein heeft deze
aanbesteding gewonnen en zal in week 6 en 7 van
2018 de nieuwe toestellen plaatsen. In week 4 en 5
zal de gemeente zelf de te vervangen toestellen
verwijderen.
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Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018
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