
 

 
In januari 2017 hielden we onze jaarvergadering. Helaas hebben we het verslag van deze vergadering nog niet 
eerder gepubliceerd, onze excuses hiervoor. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u in ieder geval het hele verslag 
nalezen.  

 

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen draagt het verenigingsleven in de regio 
een warm hart toe. Daarom stellen ze €180.000 beschikbaar voor de 
Rabobank Clubkas Campagne! Als lid van de Rabobank mag u 
meebeslissen waar deze bijdrage naartoe gaat. 
 
Als u lid bent, heeft u inmiddels een persoonlijke stemcode ontvangen. U 
mag 5 stemmen uitbrengen op uw favoriete club. 
We willen u uiteraard vragen uw stemmen uit te brengen op de 
Schoondijkse verenigingen op de lijst. 
- Voetbalvereniging VV Schoondijke 
- Tennisvereniging STV Gravelsteps 

        - Activiteitencommisie Schoondijke ACS 

De ACS organiseert met een actieve groep vrijwilligers het hele jaar rond leuke en verbindende activiteiten voor 
jong en oud(er) in bloeiend en groeiend Schoondijke. Denk aan tweewekelijkse activiteiten in jeugdsoos ‘De Keet’, 
Koningsdag, ‘Schoondijke aan Tafel’ en de ‘Schoondijkse Spelen’ en winterse activiteiten als er genoeg ijs ligt op de 
Molenkreek. 

 
Op donderdag 28 maart is er een informatieavond gehouden door de gemeente Sluis over fase 2 van de 
werkzaamheden in ons dorp. De werkzaamheden zullen worden onderverdeeld in 8 fases. Op maandag 10 april 
wordt begonnen met de eerste fase. Onderstaande artikel is op vrijdag 7 april in de PZC te lezen. 

Schoondijke vanaf maandag op de schop 

SCHOONDIJKE - Schoondijke is ‘het dorp met de rotonde.’ Maar binnenkort niet meer, het dorp gaat vanaf maandag tot kerst 

op de schop. Maar dan héb je ook wat.  

Met klinkers bestrate wegen die uitkomen op een gezellig plein met bomen, bankjes en parkeerruimte. Een plek waar alles in het 

dorp samen komt en waar toeristen even stoppen om rond te kijken. Het is nu nog moeilijk voor te stellen dat het nieuwe 

centrum van Schoondijke er zo uit komt te zien terwijl er nu nog auto’s over de geasfalteerde wegen van het dorp sjezen, met de 

kenmerkende rotonde als middelpunt. Dat kan beter én mooier, vindt de gemeente Sluis. “De totale herinrichting zorgt voor een 

metamorfose”, zegt Mark Verhoosel van de gemeente Sluis. 

Rondweg 

De geplande herinrichting van het centrum is een gevolg van de aanleg van de rondweg om het dorp. Door de komst van de N61 

komt er veel minder verkeer door Schoondijke. De wegen zijn nu te breed, de rotonde op het Dorpsplein overbodig. Het asfalt 

gaat er daarom uit en de bestrating wordt die van een plein. “Het centrum moet een andere functie krijgen en aantrekkelijker 

worden, ook voor toeristen. Klinkers geven het dorpskarakter een heel ander aanzicht dan asfalt”, zegt Verhoosel. 

Kerk uitgelicht 

De sloop van de rotonde is optisch het meest ingrijpend, maar alle straten en ook het kerkplein worden aangepakt. “De kerk 

wordt er als het ware uitgelicht, het plein komt iets hoger te liggen.” De herinrichting gebeurt in acht verschillende fasen. 

Aannemer De Bokx uit Terneuzen pakt steeds stukken van zo’n tachtig meter per keer aan. Er worden per fase omleidingsroutes 

ingesteld en op sommige momenten kunnen bewoners even niet met de auto bij hun huis komen. De werkzaamheden worden 

ook aangegrepen om het riool te vernieuwen, dat komt onder het nieuwe wegdek te liggen. 
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 1. Welkom door de voorzitter  
Welkom aan alle aanwezigen en uiteraard voor iedereen een goed 2017. Ook een speciaal welkom aan wethouder mevrouw 
van de Vijver,  dhr. Verhoosel waar we veel mee samenwerken betreft de herinrichting van ons centrum. Ook een speciaal 
woord van welkom aan Martine, zij is door haar opleiding gestuit op het boekje ‘Het verdriet van Schoondijke’, was hier erg 
door geïntrigeerd en is er door gesprekken met verschillende dorpsbewoners al achter dat de eerder genoemde titel zeer ten 
onrechte is.   

 2. Mededelingen  
- De vergadering willen we uiterlijk sluiten om 22.00 uur, na de vergadering willen wij met u graag een toast uitbrengen op 
2017. Er zullen dan ook nog enkele hapjes worden geserveerd.  
-We hebben, net als vorig jaar, de fout gemaakt om het verslag van de voorgaande jaarvergadering niet te agenderen. Hierbij 
voegen we hem in als agendapunt 2b.  
-Er zijn geen extra agendapunten binnengekomen dus wordt bij deze de agenda vastgesteld.  

 2b. Verslag jaarvergadering 2016 Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het wordt bij deze vastgesteld. Debora wordt 
bedankt  voor de verslaglegging.  

 3. Terugblik afgelopen jaar / vooruitblik 2017  
Terugblik 2016  
-Bij de jaarvergadering in 2016 was een grote opkomst, ook voor de bespreking van de herinrichtingsplannen mochten we 
telkens veel mensen verwelkomen. Tijdens de vergadering is  Jorien de Badts-Haartsen in de plaats gekozen van Eric de Meij. In 
onderling overleg heeft Jorien het penningmeesterschap op zich genomen. Aftredend en herkiesbaar waren Kitty de Rijk en  
Lau Oosthoek (beiden zijn herkozen).  
-Herinrichting: In maart is begonnen aan de herinrichting. Gestart vanaf de Tragel-Oost, daarna de Damstraat en de 
Dorpsstraat tot bij de bakkerij van Goethals. Herinrichting komt nog terug bij punt 4 van de agenda.  
- In de Willemsweg zijn drempels aangelegd na opmerkingen en klachten van bewoners op de jaarvergadering van 2015. Na 
klachten van meerdere bewoners toen de drempels er lagen,  zijn ze weer weggehaald.   
-De fusie van de beide basisscholen, Prinses Ireneschool en St. Petrus de Wegwijzer  is in 2016 uitgesteld. Jurgen zal dat straks 
bespreken bij punt 5 van de agenda.   
- Nadat op de jaarvergadering van 2016 een opmerking geplaatst werd dat het een lange weg was om het via de gemeente 
voor elkaar te krijgen om een welkomstbox van de ondernemers te schenken aan nieuwe inwoners van Schoondijke  is er door 
wethouder Christiaan van de Vijver actie ondernomen met een positief resultaat. Kitty,  als initiatiefneemster van dit project, 
heeft afgelopen maanden 6 mooi gevulde manden kunnen overhandigen.   
- Ons geduld en aanhoudende vraag richting Rijkswaterstaat heeft gewerkt en sinds de zomer van 2016 is het fietspad richting 
Breskens doorgetrokken. Het twee keer oversteken richting Breskens tot het verleden.   
- Moaneblussersfeesten Schoondijkse. Vanaf 2016 jaarlijks het 3de weekend van juni, het weekend van de kermis is hiervoor 
niet meer toonaangevend. De naam Moaneblussersfeesten wordt gehanteerd, waarbij de landbouwdag uiteraard nog een 
belangrijk onderdeel is. Het comité van de Moaneblussersfeesten onder voorzitterschap van Hans Moggré heeft nu twee 
subcommissies (Moaneblussersfeest en landbouwdag). De feesten hebben een nieuw leven ingeblazen gekregen met de 
Schoondijkse Spelen op zaterdagmiddag. Dit was een groot succes met veel fanatieke deelnemers van alle leeftijden die op 
verschillende onderdelen streden om de wijkprijs. Na afloop was er op zaterdag een drukbezochte dorpsbarbecue.  De mensen 
die de organisatie in handen hebben gehad en dit weekend samen met heel veel vrijwilligers tot een daverend succes hebben 
gemaakt, verdienen een groot applaus.  
- De basissubsidie voor elke dorpsraad is sinds 2016 €1000. Daarnaast kan elke dorpsraad extra subsidie aanvragen voor 
evenementen die bedoeld zijn om de leefbaarheid van de kern te behouden en waar nodig nieuw leven in te blazen. Het moet 
gericht zijn op alle inwoners het dorp.  De dorpsraad heeft een deel van de Moaneblussersfeesten gesubsidieerd met een 
bedrag van €2000. Daarnaast zijn ook nog bv de wandel-3-daagse en Schoondijk aan Tafel mede bekostigd.   
- Schoondijke aan Tafel: ook een evenement waarin een aantal enthousiaste inwoners en inwoonsters samen met de 
dorpsraad ondersteuning en medewerking krijgt van alle verenigingen van het dorp. 6 verenigingen gingen een verbintenis aan 
om op 6 plaatsen alle Schoondijkenaren te ontvangen  (max. 180) voor een Voorgerecht, Hoofd gerecht en Nagerecht. 
Vanwege de vele aanmeldingen moesten we uitbreiden naar het maximaal haalbare van 225 deelnemers. Het Klinket, Slagerij 
Tresonie en Supermarkt Attent hebben gezorgd voor respectievelijk Voor- Hoofd- en Nagerecht. Er waren vele lovende 
reacties. Er worden dan ook alweer plannen gesmeed om ook dit jaar weer iets dergelijks te kunnen organiseren. 
- Terugkijkend  was 2016 een goed jaar want ook ons inwonertal is met 18 inwoners gestegen en we zijn de magische grens 
van 1500 gepasseerd. Begin december stond de teller op 1503.  

 Vooruitblik 2017  
- Aandacht blijft er voor de fusie van de basisscholen.  Dit komt nog terug bij punt 5 van de vergadering.  
- Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting, uiteraard blijft hier ook het komende jaar nog onze aandacht naar uitgaan. Er 
zullen weer veel overlegmomenten plaatsvinden om alles in goede banen te blijven leiden. Meer informatie hierover komt nog 
aan de orde bij agendapunt 4.  



 
- Bouwen in de kleine kernen: voor iedereen wellicht wat stof om over na te denken. We hebben een gestaag groeiend 
Technopark, daardoor een groeiend aantal werkgevers en dus werknemers. Helaas is het ondanks genoemde ontwikkelingen 
niet het geval dat er nieuwe woningen gebouwd mogen worden in Schoondijke. Overheden zoals provincie hebben daar een 
andere kijk op. Zij houden tot op heden vast aan: Extra bouwen is nu alleen mogelijk in de zgn. groeikernen.  Jurgen komt 
straks bij punt 5 van de agenda nog terug op het onderwerp bouwen.    
-Op Koningsdag worden uiteraard weer de bekende rommelmarkt en de kinderspelen georganiseerd door de 
Activiteitencommissie.   
- Moaneblussersfeesten zijn er weer in het 3de weekend in juni. Met weer oa de De Schoondijkse spelen en de Landbouwdag.  
- Zoals al gezegd  wordt er weer gebroed op enkele nieuwe evenementen voor het hele dorp om de leefbaarheid in ons dorp te 
verhogen.  
-Felicitaties aan de nieuwe zaak van Barry en Joyce Haerens-Geelhoed . Hun nieuwe zaak Bistro Debuut is begin januari 
geopend. Het is een zeer welkome aanvulling voor de kern Schoondijke. Veel succes.  

- Komend seizoen gaan we werken aan activiteiten die te maken hebben met de opening van onze heringerichte kern. 
Schoondijke.   

4. Herinrichting dorpskern Dhr. M. Verhoosel doet het woord 
De werkzaamheden van het gedeelte Damstraat/Dorpsstraat tot aan de kerk lopen in grote lijnen volgens plan. Verwachting is 
dat eind februari/begin maart 2017 de werkzaamheden voor een groot deel kunnen worden afgerond. De aanplant van de 
bomen staat gepland voor maart dit jaar zodat dit geheel voor de start van de tweede fase een feit is.  Het bestek voor het 
gedeelte Dorpsplein/Dorpsstraat en een gedeelte Lange Heerenstraat (fase 2) is gereed en wordt medio februari a.s. 
aanbesteed. Gelet op het traject van de aanbestedingsprocedure kunnen we werkzaamheden in de eerste week van april 2017 
starten. Afronding is voorzien juist voor de kerst 2017. In maart organiseren we een infoavond over de uitvoering van fase 2 
voor direct belanghebbenden.  

 5. Tussentijdse evaluatie dorpsvisie Jurgen bespreekt aan de hand van een presentatie de dorpsvisie. Welke acties zijn er al 
genomen en welke acties moeten er nog gedaan worden.  

6. Pauze             
 
7. Vaststellen jaarrekening en begroting Onze financieel overzicht is dit jaar gecontroleerd door de kascommissie, dhr. Wim de 
Graaf en dhr. R. Kornelis. Alles wordt goedgekeurd. Volgend jaar zal dhr. J. Koster samen met dhr. R. Kornelis de kas 
controleren.  

 8. Mededelingen van en vragen aan de wethouders Wethouder mevrouw C. van de Vijver legt uit dat zij bij de jaarvergadering 
aanwezig is als toehoorder.  Tijdens de kernbezoeken mogen er allerlei vragen gesteld worden, omdat alle wethouder op zo’n 
moment aanwezig zijn kunnen (bijna) alle vragen ook beantwoord worden of komen ze in ieder geval bij de juiste personen 
terecht. Er mogen tijdens onze jaarvergadering eventueel enkele vragen gesteld worden, maar die blijven uit.  

 9. Rondvraag Er zijn geen vragen.  

10. Sluiting  
De vergadering wordt gesloten om 21.55u. We toasten onder het genot van een hapje en een drankje op een goed 2017! 


