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Jaarvergadering
Op woensdag 17 januari hielden we onze jaarvergadering bij ‘het Klinket’. We hebben een behoorlijk aantal
mensen mogen verwelkomen en hopen iedereen goed op de hoogte te hebben gebracht van alles waarmee we
bezig zijn (geweest). Als u niet aanwezig kon zijn, kunt u onderaan deze nieuwsbrief het verslag lezen van de
vergadering.
Mantelzorger?
Wanneer u langdurig onbetaalde zorg biedt aan iemand die u dierbaar is, dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers
verdienen aandacht en ondersteuning. Porthos Sluis organiseert daarom gespreksmiddagen en uitstapjes voor
mantelzorgers. Ook kunt u bij ons terecht voor ondersteuning en een luisterend oor.
Op woensdag 28 februari wordt er een Ontspannende middag georganiseerd door de werkgroep Gewoon Gezellig.
Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom bij scholierencentrum TimeOut voor het maken van kaarsen met
Kaarsenmakerij Flamour uit Groede. Eigen bijdrage is € 5,- (dit is inclusief koffie met iets lekkers). Aanmelden kan
t/m dinsdag 20 februari bij sociaal makelaar Jessica van As via jvanas@gemeentesluis.nl of tel. 140117.
Voor meer informatie en vragen betreft mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij Porthos Sluis,
Mantelzorgondersteuning, Nieuwstraat 2, 4501 BD Oostburg, tel. 140117, info@gemeentesluis.nl,
www.gemeentesluis.nl.
Opheffen (brom)fietspad
De gemeente Sluis gaat het vrij liggende
(brom)fietspad langs de Damstraat te Schoondijke
tussen de bebouwde komgrens van Schoondijke en
de noordwestelijke rotonde richting Breskens
opheffen.
Immers, aan de oostzijde van de Damstraat ligt er
eveneens een vrij liggend in twee richtingen te
berijden (brom)fietspad, die de kernen Schoondijke
en Breskens verbindt.
Door het vrij liggende (brom)fietspad aan de
westzijde van de Damstraat op te heffen ontstaat er
een veiligere verkeerssituatie, doordat de
(brom)fietsers komende vanuit de kern Breskens de

Damstraat niet meer 2x hoeven over te steken om in
de kern Schoondijke te geraken.
Het gedeelte van het op te heffen (brom)fietspad aan
de westzijde binnen de bebouwde komgrens wordt
gedeeltelijk omgebouwd tot voetpad.
In aansluiting op dit omgebouwde voetpad zal een
nieuw aan te leggen voetpad doorgetrokken worden
tot aan het bestaande voetpad in de Damstraat aan
de westzijde ter hoogte van huisnummer 16 (dit is
trouwens al uitgevoerd).
De provincie is akkoord met de bovengenoemde
gewijzigde verkeerssituatie, aangezien deze instantie
nog voor een klein deel eigenaar is van het vrij
liggende (brom)fietspad aan de westzijde van de
Damstraat.

Speeltuintje
De werkzaamheden in het speeltuintje aan de Jacob
van Ruysdaelstraat zouden worden uitgevoerd in
week 5, 6 en 7 van 2018.
Door de weersomstandigheden (vele regen) van de
afgelopen weken is het helaas niet mogelijk de oude
toestellen te verwijderen en de nieuwe te plaatsten.
Dit gebeurt nu in week 11 en 12 van dit
jaar./plaatsen.

Data om alvast te noteren
26, 27, 28 maart
Schoondijkse Wandel-3-Daagse
26 mei
Feestelijke opening plein
15, 16 en 17 juni
Moaneblussersfeesten

Uitnodiging
U wordt van harte uitgenodigd in de Protestantse Kerk Schoondijke op zondag 18 februari om 15.00u.
Kees van der Zwaard speelt Alzh...enzo…
Een liefdevolle en intieme theatervoorstelling over Alzheimer.
Het aantal mensen met Alzheimer zal de komende jaren toenemen. Dat betekent onzekerheid, ongerustheid en
aanpassing van het leven van mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. Professionals zullen
ook meer en meer moeten inspelen op de veranderende zorgbehoefte.
Kees van der Zwaard presenteert in deze gevoelige, realistische en ook humoristische voorstelling, wat dementie
betekent voor alle betrokkenen. Hij neemt zijn publiek op respectvolle wijze mee op de zoektocht naar herkenning,
begrip en draagkracht.
De Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Breskens, Groede en Waterlandkerkje hoopt hiermee
een aanzet te geven voor het gesprek over dit gevoelige onderwerp. De voorstelling duurt een uur. Na afloop
kunnen de bezoekers napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is gratis.
Verslag jaarvergadering 17 januari 2018
1.

Welkom door de voorzitter
Hartelijk welkom aan allen en een gelukkig nieuwjaar.
Speciaal welkom aan Mark Verhoosel, wethouder Jack Werkman en Rudy Cornelis
Beterschap aan onze penningmeester Jorien.
Ontvang je nog geen nieuwsbrief via de mail dan kun je je mailadres nog doorgeven aan het secretariaat

2.

Mededelingen en vaststellen van de agenda
Extra agendapunt, korte toelichting op de plannen voor het openingsfeest van het plein.

3.

Verslag jaarvergadering 2017
Geen opmerkingen op het verslag, Debora wordt bedankt voor het maken van dit verslag.

4.

Terugblik 2017 / vooruitblik 2018
Terugblik
Jaarvergadering is druk bezocht met veel aandacht voor de herinrichting
Groenvoorziening is aangepakt op diverse plaatsen binnen onze kern
Veel aandacht geweest voor de herinrichting. In juli was de afronding van de eerste fase van de herinrichting.
Eind december kon iedereen weer zonder al te veel obstakels door het dorp
Bedankt aan de horeca, Klinket en DeBuut
Samenvoeging scholen is uitgesteld geweest, nu wordt er gewerkt aan het opzetten van een MFC
De resultaten van de enquête waren over het algemeen zeer positief, we zijn hier blij mee en willen dat graag zo
houden
Wandel-3-daagse
Moaneblussersfeesten
Verpauperde panden
De sloop van 6 woningen in de Prinses Julianastraat kunnen nog niet afgebroken worden in verband met de
aanwezigheid van vleermuizen
Dorpsraden Zeeuws-Vlaanderen zijn afgelopen jaar enkele keren bijeen geweest. Dergelijke bijeenkomsten kun je
plaatsen onder het motto ‘twee weten meer dan één.
Afgelopen jaar zijn er weer ongeveer 6 welkomstboxen uitgereikt aan nieuwe inwoners van Schoondijke
Het kernbezoek van burgemeester en wethouders heeft plaatsgevonden in november. Er is een bezoek gebracht
aan Hydrauvision en DeBuut. Daarna was er voor alle inwoners van Schoondijke een vergadering gepland, die
druk bezocht werd.
Er hebben zich al ongeveer 150 mensen aangesloten bij deze Buurtapp, iedereen kan dit uiteraard nog doen
Vlak voor de kerstdagen heeft de basisschool in samenwerking met de Activiteitencommissie een lampionoptocht
voor de kinderen en ouders van school. Aansluitend aan het opgevoerde kerstspel was er op het podium bij de
kerstboom een Schoondijkse kerstborrel, deze werd goed bezocht en was zeer geslaagd.
Er zijn behoorlijk wat verenigingen en clubs die regelmatig activiteiten organiseren
Een bedankje aan onze horeca-ondernemers

Vooruitblik
Speeltoestellen
De speeltuin in de Wilhelminastraat wordt binnenkort meer toegankelijker gemaakt. De speeltuin aan de Jacob
van Ruysdaelstraat worden vervangen.
Afwerking plein en straten
De komende maanden zullen er op diverse plaatsen nog verandering en aanpassingen komen (zie eerdere
nieuwsbrief). Ook Mark Verhoosel zal hier straks verder op in gaan
Opening plein
Op zaterdag 26 mei zal het plein officieel geopend worden. Het wordt een feestelijke dag voor jong en oud.
Bouw MFC
De geplande start van de bouw heeft helaas vertraging opgelopen.
Jurgen en wethouder Werkman zullen hier straks verder op in gaan.
Wandel-3-daagse
Ook dit jaar wordt weer een wandel-3-daagse georganiseerd.
Moaneblussersfeesten
de
3 weekend van juni staat Schoondijke weer in het teken van de Moaneblussersfeesten.
Schoondijkse aan Tafel
In 2016 voor het eerst georganiseerd, het was een daverend succes. In 2017 is het een jaar overgeslagen.
Misschien in 2018 weer?
Sinterklaasintocht
De DES zal ook dit jaar Sinterklaas weer uitnodigen in Schoondijke
Kerstsfeer
Kerstspel met lampionnenoptocht voor de basisschoolkinderen zal naar verluid ook dit jaar weer in een
aantrekkelijke vorm gegoten worden.
Even rust in het dorp
Aanpak van de Willemsweg en de Lange Heerenstraat staat in de planning bij de gemeente voor 2020
5.

Financieel verslag/kascontrole
De kascontrolecommissie heeft de financiën goedgekeurd. Francois Dees zal Jan Koster volgend jaar ondersteunen bij
het controleren van de kas.

6.

Resultaten enquête
Adhv een powerpoint loopt Jurgen enkele punten uit de enquête door.
De vragen zijn het meest beantwoord door mensen ouder dan 56 jaar, de vraag vanuit de dorpsraad is dan ook om
jongere mensen actief mee te laten denken en doen.
Over het algemeen is de enquête zeer positief ingevuld. De meeste mensen zijn heel tevreden over het wonen in
Schoondijke. Punten waar veel mensen bijvoorbeeld niet tevreden over zijn is de bestrating en de groenvoorziening.
De wijze waarop mensen geïnformeerd zijn over de herinrichting vinden mensen goed. De gemeente heeft goed
samengewerkt met de dorpsraad en kernbewoners. Mensen zijn minder tevreden over het resultaat tot dan
(november 2017).
Beton, onkruid, nog niet af/duurt lang, gewenning (parkeren, randen, verkeersstroom)
Over het algemeen voelt iedereen zich veilig in Schoondijke. Een punt waardoor veiligheid als verminderd wordt
ervaren is het verkeer (snelheid). Er zijn ook andere redenen, hieronder valt bijvoorbeeld varkensstallen/stank,
verkeer/snelheid/landbouwverkeer, Bernhardstraat, hondenpoep.
Andere zaken die nog aan de orde kwamen:
-nog eens enquête als plein klaar is (dorpsraad vindt dit een goed idee, dit kan in samenspraak met de gemeente
gerealiseerd worden)
-meer informatie over het MFC is gemist
-Wanneer wordt de Lange Heerenstraat/Willemsweg aangepakt
-Verkeersveiligheid

7.

Evaluatie dorpsvisie
Adhv een powerpoint licht Jurgen heel kort de huidige situatie van onze dorpsvisie toe. Nieuwbouwkavels blijven een
aandachtspunt vanuit de dorpsraad, hiermee samen gaat de gebiedsontwikkeling van de Julianastraat.
Ook het onderzoeken van de behoefte/mogelijkheden van woonvoorziening senioren blijft aan de orde.
Eind 2018 oplevering vernieuwde Lange Heerenstraat/ Willemsweg is helaas niet gerealiseerd. Wel is dit 2020/2021
aan de orde.
Realisatie van 1 school is aan de orde, aan het nieuwe gebouw wordt nog volop aandacht besteed (agendapunt 11)
Betreft de sociale samenhang, er zijn in 2017 volop initiatieven georganiseerd, dit willen we graag zo houden
uiteraard

8.

Bestuursverkiezing
Bestuursleden Peter, Jurgen, Richard hebben zich herkiesbaar gesteld voor de komende periode. Er zijn geen mensen
in de zaal die hiertegen bezwaar hebben.
Er heeft zich niemand kandidaat gesteld voor de vrijgekomen bestuursfunctie door het niet herkiesbaar stellen van
Debora.
Het bestuur is zelf op zoek gegaan en heeft een secretaresse gevonden in de persoon van Marlies Bosman. Ze stelt
zich kort voor. Alle aanwezigen gaan akkoord dat Marlies plaats neemt in ons bestuur.

9.

Pauze

10. Informatie herinrichting
Adhv powerpoint presenteert Mark Verhoosel de situatie van vroeger naar de huidige situatie.
‘Iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie en iedereen heeft er een mening over. Laat het in ieder geval duidelijk
zijn dat de herinrichting nog niet af is. Er zullen nog zeker verbeterpunten moeten plaatsvinden. De
stedenbouwkundige en andere verkeersdeskundigen geven aan dat deze gewenning geen probleem zal zijn.
De komende weken wordt er bebording geplaatst. Hieronder vallen ook de tijdelijke, gele borden ‘verkeerssituatie
gewijzigd’ en op het plein ‘pas op rechts gaat voor’.
Er komt een verkeersmast (richtingwijzer) die past in het plan.
Op het plein bij de kerk worden er, passend bij de inrichting, aanduidingen gemaakt om parkeervakken duidelijker te
markeren.
Er worden auto-oplaadpunt, fietsoplaadpunten en 4 hoge lichtmasten geplaatst.
Er volgt nog een overleg met de landbouw qua verkeersstroom e.d.
Bij de hoeken van de cortenstaal-randen zal er nog straatmeubilair geplaatst worden. Dit gebeurt ook bij de bochten
aan de kerk.
Er komt een rand van reflectoren rond het plein in de goot.
Op de hoek bij fam. de Clerck is inmiddels een verlaging in het trottoir gemaakt.
De landbouwinformatie-borden worden nog teruggeplaatst, alsook het beeld ‘de meid en de knecht’ krijgt een plaats
op het plein.
Het groen moet straks het beeld van het plein gaan maken. De grond moet nog goed gedraineerd worden, alvorens de
bomen geplant kunnen worden. In de verharding zijn inmiddels al bomen geplaatst. ‘
Vragen uit de zaal:
Is er al meer bekend over het grondwaterpeil?
Dit wordt gemonitord door de gemeente.
Er wordt drainage aangelegd onder het wegdek.
Kelders zijn helaas vochtschade gaan vertonen. De perceelseigenaren zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
Gemeente houdt het grondwaterpeil wel goed in de gaten.
De goot tussen Lange Heerenstraat en Willemsweg richting het plein is diep en kan gevaarlijke situaties
opleveren, wordt hier iets mee gedaan?
Eventuele benodigde veranderingen in de situatie worden meegenomen
Wordt Tragel Oost ook nog aangepakt?
Op deze vraag kan nog geen antwoord geven worden. Ook andere straten in Schoondijke en andere kernen
zouden nog onderhoud kunnen gebruiken
Kunnen de parkeervakken naast de Zwaan beter geaccentueerd worden?
Dit zal nog gebeuren
Wat wordt de maximale snelheid in het dorp?
30 km/uur
In de Lange Heerenstraat schudden de huizen behoorlijk bij doorkomst van vrachtwagens?
Meneer geeft gegevens en informatie van eerdere meldingen bij de gemeente door aan Mark Verhoosel.
Waarom wordt de mening van de stedenbouwkundige als waarheid aangenomen (betreft diepe goten)?
De gemeente zal altijd kritisch kijken naar de huidige situatie en eventueel aanpassen waar dit echt nodig geacht
wordt.
Wanneer wordt de verlichting (grote masten) geplaatst?
Dit is helaas niet bekend, levering en plaatsing loopt niet zoals de gemeente gewenst heeft
Een compliment: Er is fantastisch samengewerkt tussen de DES (ondernemers), gemeente en de Bokx. Altijd als er
vragen waren werd hier vrijwel direct werk van gemaakt. Hiervoor een applaus.
11. Informatie Multi-Functioneel-Centrum
Jurgen geeft meer informatie adhv een powerpoint.
Aanbod komen zaken zoals:
Welke partijen zijn betrokken bij het ontwikkelen van een MFC.
School, Kinderopvang, Dorpsraad en Gemeente

-

Welke faciliteiten/activiteiten/verenigingen/partijen verwachten we dat er in de toekomst gebruik gaan maken
van het MFC?
School, Kinderopvang, Ouderensoos, Gymzaal, Dorpshuisfunctie, Jeugdsoos, en allerlei andere activiteiten die in
het dorp georganiseerd gaan en/of kunnen worden.

Vanaf begin 2017 tot nu is er een heel traject doorlopen waarin de financiële mogelijkheden, potentiële locatie,
verwachtingen vanuit de overheid ed besproken zijn. Daarnaast hebben de verschillende partijen wensen en ideeën in
kunnen brengen. De lijst met wensen en vereisten is gebundeld en als onderdeel van de “uitvraag” als onderhandse
aanbesteding aan aannemers verstuurt.
Het gehele proces neemt best wel wat tijd in beslag omdat er gewoon veel zaken geregeld moeten worden. Op dit
moment, januari 2018, wordt er vertraging opgelopen op het initiële plan om eind 2018 een MFC operationeel te
hebben. De reden hiervoor is dat er voorlopig geen inschrijvingen zijn die voldoen aan de voorop gestelde minimale
eisen.
De gemeente onderzoekt nu welke volgende stappen genomen moeten worden.
Tijdens de bijeenkomst stellen we de verantwoordelijke wethouder, Jack Werkman, de vraag of we toch zeker kunnen
zijn dat er in Schoondijke een MFC komt.
Jack Werkman bevestigd dit, “er komt een MFC, van uitstel komt in dit geval geen afstel”. Het is echter niet realistisch
dat eea nog in 2018 gerealiseerd zal worden.
12. Rondvraag
Kan er aandacht zijn voor het Bruune Dreefje, dit is slecht onderhouden en wordt veel te smal
Bankje aan het bruune dreefje is verwijderd, dit graag terugzetten.
Ook nog graag een extra bankje voor de ‘hangouderen’ op de hoek Damstraat/Tragel
13. Sluiting

