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Sinds u de vorige nieuwsbrief heeft ontvangen in maart van dit jaar, hebben we gelukkig al veel mails
ontvangen met e-mailadressen, zodat we de nieuwsbrief digitaal aan u kunnen verzenden. Dit is voor ons
uiteraard veel eenvoudiger en goedkoper.
Nog steeds ontvangen we graag de e-mailadressen van de mensen die dit nog niet hebben gedaan. Stuur
als u dat wilt een mail naar drschoondijke@zeelandnet.nl met uw naam en adres. Volgende nieuwsbrieven
zullen echt alleen per mail verstuurd worden (behalve natuurlijk aan de mensen die hebben aangegeven
dat ze de nieuwsbrief liever nog in de brievenbus ontvangen, die kunnen dit ook laten weten).
We hebben ervoor gekozen om nog eenmaal een nieuwsbrief huis aan huis te verspreiden in het dorp,
omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken in deze tijd waarin er nogal wat gebeurt. Vooral betreft
de herinrichting van ons centrum.
Voorbereidingen herinrichting in volle gang.
Na de verkiezingen in mei van dit jaar hadden de
politieke partijen enige tijd nodig om een nieuwe
coalitie te smeden. Hierdoor heeft een eerste
gesprek met de nieuwe wethouder pas eind juni
kunnen plaatsvinden. Tijdens dit gesprek is
afgesproken welke ontwerp-bureaus uitgenodigd
zullen worden en op basis van welke criteria de
uiteindelijke keuze zal plaatsvinden.
Dorpsraad /CPC vinden het belangrijk dat het
kwalitatief beste bureau ook het ontwerp gaat
maken.
De gemeente is hiervoor op dit moment de
aanvraag aan het voorbereiden, zodat binnenkort
de 4 bureaus de benodigde informatie zullen
ontvangen.

In de tweede helft van 2015 zal de riolering op het
Dorpsplein vervangen worden. Het is dan ook
zaak dat het ontwerp dan gereed en aanbesteed
is, zodat gelijk de herinrichting kan plaatsvinden.
In 2017 zijn de Dorpsstraat en de Lange
Heerenstraat aan de beurt voor het vervangen
van de riolering. Dorpsraad / CPC zien dan ook
graag dat dan gelijktijdig de herinrichting van
deze straten plaatsvindt. De Willemsweg kan dan
wat ons betreft als laatste heringericht worden.
Veel zal uiteindelijk afhangen van het
beschikbare budget. Dorpsraad / CPC ijveren er
echter voor zoveel mogelijk nevenfinanciering en
subsidies binnen te halen om een optimaal plan
te realiseren voor Schoondijke. Ook de gemeente
Sluis denkt goed mee om de juiste subsidies aan
te vragen.

Op 11 juni heeft een drukbezochte bewonersbijeenkomst in de Moaneblusser plaatsgevonden, waarbij ca
100 inwoners aanwezig waren. De bijeenkomst is in het algemeen als positief ervaren.
Op deze avond heeft de CPC een presentatie gehouden over de mogelijkheden voor de nieuwe inrichting
van het Dorpsplein met veel beeldmateriaal. Ook konden mensen vragen stellen en suggesties doen.
Zo snel als mogelijk zullen we een volgende bewonersbijeenkomst organiseren, waarin de plannen van de
ontwerpbureaus getoond zullen worden. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal via de mail verstuurd
worden. Ook zullen we de uitnodiging ophangen bij ondernemers uit ons dorp.

Oproep
Woonvoorziening de Okkernoot is op zoek naar
vrijwilligers die met 4 of 5 bewoners van de
buitenhuizen wekelijks een rondje gaan fietsen.
Voor meer informatie of om je aan te melden kunt
u bellen met 0117 401391

A
Schoondijke is actief op Facebook.
h
Neem eens een kijkje op de pagina
‘Schoondijke Actief’.
En laat het weten als u vindt dat we iets moeten
plaatsen.

Activiteiten van de dorpsraad sinds maart 2014:
 10 april:overleg met gemeente en CPC
 14 april:dorpsraadvergadering (vergaderlocatie Jeugdsoos 26)
 26 april:actief aanwezig tijdens koningsdag
 28 april:vergadering CPC
 19 mei: dorpsraadvergadering (vergaderlocatie Voetbal Vereniging Schoondijke)
 20 mei: afscheid wethouders Almekinders en Schaalje
 26 mei: overleg met dorpsraad, CPC, gemeente Sluis (diapresentatie)
 5 juni: overleg met afgevaardigden van dorpsraad, CPC, Gemeente Sluis
 11 juni: bewonersbijeenkomst in de Maoneblusser
 26 juni: overleg met afgevaardigden van dorpsraad, CPC, Gemeente Sluis
 9 juli: dorpsraadvergadering (vergaderlocatie thuisadres bestuurslid)
 26 juli: dorpsraadvergadering (vergaderloc. Loonwerk Transport & Handelsbedrijf Simon de Feijter)
 25 aug:dorpsraadvergadering (vergaderlocatie woonvoorziening de Okkernoot)

Namens de Dorpsraad Schoondijke en de
commissie ‘Fier op Zeeuws Vlaanderen’,willen
wij alle ondernemers, verenigingen en Stichting

Okkernoot heel hartelijk bedanken voor hun
geweldige inzet. Daardoor konden wij ons dorp op
een mooie en ludieke manier presenteren op
het Zomerfestival te Breskens op zondag 20 juli
2014. Door deze samenwerking hebben we laten
zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Het was
een dag en een presentatie om FIER op te zijn

Wist u dat:
-

het kopiëren van de vorige nieuwsbrief (maart 2014) gesponsord is door Hydrauvison
de gemeente Sluis diverse voorzieningen en regelingen heeft voor inwoners die het (even) zelf niet
redden. Denk hierbij niet alleen aan het aanvragen van een rolstoel, maar bijvoorbeeld ook aan het
aanschaffen van het lidmaatschap voor een van onze Schoondijkse clubs en verenigingen. Meer
informatie hierover vindt u in de voorzieningengids van de Gemeente Sluis.

-

We zien graag uw reactie met naam en adres tegemoet!
Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd
contact opnemen met de dorpsraad:

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

