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Informatie over de herinrichting
Het plein begint al behoorlijk wat vorm te krijgen. Tijdens de bouwvakvakantie heeft de dorpsraad overleg gehad
met dhr. Verhoosel, dhr van Liere en dhr. van Overloop van de Gemeente Sluis over de herinrichting. Ook de
vragen en opmerkingen die we hadden ontvangen van verschillende Schoondijkenaren zijn hierin meegenomen.
De afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan het rioolwerk ter hoogte van bistro De Buut op de hoek
Dorpsplein/Beatrixstraat. Vanaf maandag 18 september a.s. wordt gestart met opbreekwerkzaamheden in het
eerste deel van de Beatrixstraat en de rotonde. Deze werkzaamheden hebben een behoorlijke impact op het
verkeer in en rondom Schoondijke. Met de nodige omleidingborden wordt het verkeer zo goed als mogelijk
omgeleid.
Alle inwoners van Schoondijke kunnen voor maandag 18 september een brief van de Gemeente Sluis in de
brievenbus verwachten. Hierin staat meer informatie over het opbreken van de rotonde en de aanzet richting de
Beatrixstraat. Ook kunt u in de brief lezen wat de consequenties zijn voor het verkeer in en rondom Schoondijke.
Vanwege de werkzaamheden zal ook de bushalte aan de Lange Heerenstraat tijdelijk een nieuwe locatie krijgen,
meer duidelijkheid staat ook in de betreffende brief.
Middels deze brief hopen de gemeente Sluis en de dorpsraad jullie genoeg geïnformeerd te hebben.

Kernbezoek
Op dinsdag 26 september brengt het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Sluis een bezoek
aan ons dorp.
Vanaf 20.00u is iedereen van harte uitgenodigd om in een informele setting met elkaar in gesprek te gaan. Om een
goed beeld te krijgen van wat er leeft in het dorp, heeft de gemeente Sluis in
samenwerking met de dorpsraad een enquête opgesteld. We hopen dat jullie
allemaal deze enquête invullen. Dit kan via onze site: www.schoondijke.info.
Meer informatie over het kernbezoek kunt u ook per brief nog in de brievenbus
verwachten.

Moanneblusserstocht
Op Zondag 3 september is de moaneblusserstocht
georganiseerd door ‘Wandelvereniging Voor de
Wind’, in samenwerking met ‘het Klinket’,
‘Buitengewoon Actief’ en ‘Bistro De Buut’. Er zijn
meer dan 500 wandelaars op deze tocht afgekomen.
We zijn erg blij met het initiatief van de
organisatoren, want zo hebben veel mensen kunnen
genieten van ons dorp en de omgeving.
Zelfs Schoondijkenaren zijn op
plekjes geweest waar ze het
bestaan niet van wisten.
Ook volgend jaar zal de
wandeltocht georganiseerd
worden.

Voortgezet onderwijs moet blijven in ZeeuwsVlaanderen (Behoud Zwin College)
Ook vanuit Schoondijke gaan heel wat leerlingen naar
het Zwin College in Oostburg. We hopen dan ook
zeker dat het voortgezet onderwijs in Oostburg
behouden kan blijven. We willen u dan ook vragen de
petitie te tekenen, dit kan online via de link: petitie
Ouders en verzorgers van leerlingen én toekomstige
leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen hebben per post
een enquête ontvangen van de 3 gemeenten in
Zeeuws-Vlaanderen. We hopen dat ook deze wordt
ingevuld door zo veel mogelijk ouders.

