
 

 
Wist u dat……. 
- de jaarvergadering van de dorpsraad plaatsvindt op donderdag 12 januari 2017, de agenda volgt spoedig 
 
- de gemeentegids voor u klaar ligt bij verschillende ondernemers in ons dorp 
- Schoondijke momenteel 1503 inwoners heeft 
- dit er 18 meer zijn dan vorig jaar 
- we in 2016 al 6 welkomstboxen hebben mogen uitreiken aan nieuwe Schoondijkenaren 
- er op 30 december een oudejaarsborrel wordt georganiseerd voor iedereen bij het Klinket. 
   U bent dan ook van harte welkom vanaf 16.00u voor een hapje en een drankje, ook aan de kleintjes is gedacht. 

 
 
Schoondijke aan tafel 
Op 19 november j.l. zat Schoondijke aan tafel. Het evenement was wat ons betreft een groot 
succes. Veel mensen van verschillende leeftijden hebben we samen kunnen brengen, hierdoor 
blijkt wel dat de saamhorigheid in ons dorp behoorlijk groot is. We hopen dat het een vervolg 
kan krijgen in de komende jaren. We willen langs deze weg nogmaals alle organisatoren, 
vrijwilligers, gemeente Sluis en uiteraard de enthousiaste Schoondijkenaren nogmaals van 
harte bedanken voor hun inzet.  

       

 
 
Herinrichting 
Uitvoering fase 1 
De werkzaamheden in de eerste fase gaan volop vooruit. Het rioolwerk is inmiddels al voorbij  de Huizingastraat en 
het straatwerk al een behoorlijk eind gevorderd in de Damstraat en de Dorpsstraat als het gaat om trottoirs en de 
eerste aanzet van parkeerstroken enz. 
Komende weken, tot tegen de kerst, wordt het grootste deel van het rioolwerk afgerond in het laatste deel van de 
Dorpsstraat, een deel van de Huizingastraat en de Julianastraat. Zowel in de Huizingastraat als in de Julianastraat 
gaat het slechts om een eerste aanzet waar later verder op aangesloten wordt.  

Het is de planning om de komende week verder te werken aan 
trottoirs, groen- en parkeervakken en het kruispunt Damstraat/Tragel 
Oost en West. Vanaf januari worden dan de trottoirs, groen- en 
parkeerstroken in de Dorpsstraat verder aangepakt en start het werk 
van het aanbrengen van bestrating in de rijbaan. Als de 
weersomstandigheden het toelaten moet het mogelijk zijn om eind 
februari 2017 de eerste fase een heel eind gereed te hebben. 
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Inmiddels is er contact geweest met de dorpsraad, MR’s en de scholen. Men is op de hoogte gebracht van de 
werkzaamheden en verkeerssituatie rondom de kerk en het gedeelte Dorpsstraat. Uiteraard is het voor iedereen 
van belang extra alert te zijn in de soms gevaarlijke situaties die ontstaan door de werkzaamheden. De aannemer 
en de gemeente doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. 

Voorbereidingen Fase 2 
Delta is ver gevorderd met het aanbrengen van kabels en leidingen in de tweede fase. Normaal gesproken moeten 
de huisaansluitleidingen nog worden overgezet en oude voorzieningen gerooid worden. Voor de uitvoering van 
fase 2 is het wachten hierop maar insteek is in maart 2017 starten met de uitvoering van fase 2. 
De aanbesteding van dit werk is gepland eind januari 2017 zodat dit in ieder geval volgens planning verloopt.  
Kort voor de uitvoering van de herinrichting wordt er een infoavond georganiseerd waarop planning, 
bereikbaarheid en communicatie gepresenteerd worden. 

 

 
De dorpsraad van Schoondijke wenst u 

 

 

We hopen u allemaal te mogen begroeten op onze jaarvergadering (12 januari) 
zodat we samen met u kunnen proosten op een goed 2017. 

Lau, Peter, Jurgen, Jorien, Kitty, Richard en Debora 


