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Op maandag 26 januari 2015 vond onze jaarvergadering plaats. 

We hebben vele dorpsgenoten en andere geïnteresseerden mogen verwelkomen, maar willen ook alle 
Schoondijkenaren die niet aanwezig waren op de hoogte stellen van wat er speelt en gebeurt in ons dorp. 

Jan Willem Bosch van Architectenbureau Bosch & Slabbers heeft een presentatie gehouden over hun bureau en de 
werkwijze. Er zijn verschillende voorbeelden getoond van herinrichtingsplannen van andere dorpen die het bureau 
heeft uitgevoerd. Ook is er uitgelegd hoe de manier van werken in elkaar zit: Meerdere overlegmomenten met de 
werkgroep en inloopavonden voor de Schoondijkenaren. Deze avonden moeten nog gepland worden. We houden 
jullie hiervan uiteraard op de hoogte. 

Dhr. Marc Verhoosel van de gemeente Sluis heeft een presentatie gehouden over de rioleringswerkzaamheden die de 
komende jaren gedaan moeten worden in Schoondijke. Eerst is het Dorpsplein, Dorpsstraat, Damstraat en een stukje 
Dr. Huizingastraat aan de beurt. Later, vanaf 2017, is het de beurt aan de Lange Heerenstraat en de Bernhardstraat. 
De werken zullen eind dit jaar, begin 2016 starten. 

Andere zaken die aan de orde zijn geweest: 

Rondweg N61 In maart van dit jaar gaat de afslag vanaf de rondweg naar de Lange Heerenstraat ± 2 weken dicht. De 
afrit is te steil en wordt glooiender gemaakt. Het verkeer moet via de andere rotonde (Damstraat) naar Schoondijke. 
Dit geldt niet voor fietsers en bromfietsers. De bus zal dan ook moeten omrijden en aangepaste haltes hebben. 

De fietsoversteekplaats vanuit Schoondijke bij de rotonde richting Breskens staat op de zgn. “Restpuntenlijst” bij  
Rijks Waterstaat. Het fietspad richting Breskens wordt dan rechtdoor getrokken, zodat er niet 2 keer overgestoken 
moet worden. Doordat dit nog niet gerealiseerd is,  zal er nog enige tijd overlast zijn van scholieren die over het linker 
fietspad het dorp richting Breskens verlaten. 

Zoals het er nu uitziet blijft Connexxion Schoondijke aandoen met lijn 42 (Breskens Brugge) en Lijn 1 vanuit Oostburg 
richting Terneuzen. 

Motel West 
In 2014 is er door omwonenden een verzoek tot handhaving voor “Motel West” gedaan. Hier is sprake van een vaste 
verblijfplaats van de bewoners en dat is in strijd met het bestemmingsplan. De eigenaar is in december aangeschreven 
in verband met deze overtreding. E.e.a. is voor zover bij ons bekend nog niet afgerond. 

De windmolens op het bedrijventerrein die als proef hebben gediend zijn inmiddels weggehaald.   

Straalbedrijf Catseman uit Sint Kruis heeft in december 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 
bouwen van een bedrijfspand aan de Einsteinstraat op het bedrijventerrein in Schoondijke. 

Vanaf 1 november 2015 mogen er door gemeenten geen onkruidbestrijdingsmiddelen zoals ‘Roundup’ meer gebruikt 
worden. Dit jaar al, zal er alleen nog gewied, geveegd, gebrand en gestoomd worden. Vanaf 2017 gaat dit overigens 
ook gelden voor o.a. sportvelden. 

Formulieren om klachten te melden zijn op de site van de gemeente terug te vinden. Direct contact opnemen met de 
betreffende afdeling van de gemeente is de snelste manier om oplossingen te kunnen realiseren. Eventueel mag er 
ook een briefje in de bus bij ons secretariaat Tragel Oost 11 Schoondijke. 

Behalve de terugblik op 2014, zoals u die in voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen volgen, hebben we ook een korte 
vooruitblik gegeven op 2015: 

De herinrichting zal ook dit jaar nog veel energie vragen van onze dorpsraad. 
Indien gewenst zullen we samenwerken met de activiteitencommissie van Schoondijke. 
 

 



Dit jaar zullen we komen tot het opstellen van een nieuwe dorpsvisie.  

Belangrijke onderdelen hiervan  zullen zijn: 

Inventarisatie wonen welzijn en zorg 

Inventarisatie openbare ruimtes( gebouwen) (gemeentebeleid)  

Woonbehoefte of woningaanpassing  (zelfredzaamheid) 

Sociale samenhang 

Verkeer en Vervoer (mobiliteit) 

Onderwijs 

Bouwen en wonen 

Kennisuitwisseling (cursussen verzorgen met inzet van burgers) 

Economische ontwikkeling 

Uit bovenstaande lijst zullen we om te beginnen een keuze moeten maken. 

We hebben de Nieuwe W.S. (Werkgroep Schoondijke) herinrichting dorpskern voorgesteld. Mensen die gereageerd 
hebben op onze oproep van december hebben zitting in de werkgroep. Dit zijn: Hannie Wondergem 
Mieke ten Broeke 
Marlys Schild 
Anja van Damme 
Johan de Feijter 
François Dees 
Jan Gijs 
Rinus Kornelis 
Esmaralda v/d Broek 
Joel de Clerck 
Frans Levels 
Joost Ruytenburg 
Rik Muylle 
en de leden van de dorpsraad Schoondijke. 

Bij het overleg tussen gemeente, Schoondijke en het architectenbureau zullen Lau Oosthoek, Kitty de Rijk, Jurgen 
Willemsen namens de dorpsraad en Hannie Wondergem, Johan de Feijter, Esmaralda van den Broek namens de WS 
(Werkgroep Schoondijke) ons dorp vertegenwoordigen. 

Bedankje. 
Het jubileumjaar 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen zal niemand ontgaan zijn. Ook Schoondijke heeft daaraan zijn steentje 
bijgedragen. Namens de Dorpsraad Schoondijke 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 ‘Fier op Zeeuws-
Vlaanderen’ op het veerplein te Breskens op Zondag 20 juli 2014. Door deze samenwerking hebben we laten zien waar 
een klein dorp groot in kan zijn . 
Er zijn echter twee personen uit ons dorp die hiervoor een extra bedankje verdienen. Het zijn Kitty de Rijk en Rinus 
Kornelis. Zij waren de motor achter de schermen om alles in goede banen te leiden. 
Hun enthousiasme en inzet was af te lezen aan alle activiteiten die hebben plaats gevonden. 
Kitty en Rinus nogmaals hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet.  
  
Wilt u graag het volledige verslag van de jaarvergadering inzien, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: 
drschoondijke@zeelandnet.nl of 401515 

We hopen dat we op deze manier iedereen voldoende op de hoogte houden.  
Met vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. 

Vergeet niet af en toe te kijken op onze website http://www.schoondijke.info en/of op onze facebookpagina 
‘Schoondijke Actief’.     
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