Nieuwsbrief
Nr. 5 – april 2015
Na de jaarvergadering van januari jongstleden zijn we volop bezig met het ontwikkelen en bedenken van de
plannen voor ons nieuwe centrum.
Om iedereen goed op de hoogte te houden en om jullie uit te nodigen, ontvangen jullie weer een nieuwsbrief.
Tijdens de jaarvergadering zijn de leden van de werkgroep aan u voorgesteld. We hebben inmiddels al regelmatig
bijeengezeten met de 15 werkgroepleden die zich hadden aangemeld.
Er hebben al 3 vergaderingen plaatsgevonden waarin de gemeente, het architectenbureau Bosch en Slabbers, 3
leden van de werkgroep en 3 leden van de dorpsraad denken over de plannen voor ons nieuwe centrum. Vlak na
zo’n vergadering zitten we samen met de hele werkgroep en alle dorpsraadleden om de plannen te bespreken en
waar nodig bij te sturen. Met de ideeën en/of het advies wat daaruit volgt, gaat het architectenbureau verder met
het ontwikkelen van de plannen.
Dit heeft inmiddels geresulteerd in het eerste voorontwerp wat we graag aan iedereen willen presenteren.

We nodigen jullie dan ook van harte uit
op dinsdag 14 april om 19.30 uur
bij ‘Het Klinket’ Sasputsestraat 14 te Schoondijke
Het eerste deel van de bijeenkomst zal het architectenbureau uitleg geven.
Na de pauze is er gelegenheid om de plannen beter te bekijken, vragen te stellen of samen met andere
dorpsbewoners te brainstormen over de verdere invulling van het centrum.
(Als het voor u lastig is om naar ‘Het Klinket’ te komen, neem dan contact op met de dorpsraad. We zorgen dan
voor vervoer. drschoondijke@zeelandnet.nl of 401515).
Meer Met Minder-regeling Sluis
De afgelopen drie jaar konden inwoners uit Oostburg
gebruik maken van de Meer Met Minder (MMM)regeling. Met deze regeling kregen zij korting op
maatregelen die hun huis energiezuiniger maakten.
Wegens het overweldigende succes is besloten de
regeling te verlengen én uit te breiden naar overige
kernen. Schoondijke dus ook!
Dit jaar kunnen alle inwoners in de gemeente Sluis,
die wonen binnen de bebouwde kom, zich
aanmelden voor de MMM-regeling. Een gunstige
ontwikkeling, want een lagere energierekening en
meer wooncomfort is voor iedereen interessant.

Busvervoer
Er zijn veel wijzigingen in de dienstregeling van
Connexxion. Gelukkig blijft de bus nog steeds door
Schoondijke rijden. We hebben nog 3 haltes in
Schoondijke, te weten halte ‘Damstraat’, halte

Ook voor de gemeente, want dit leidt tot
leefbaardere wijken en buurten.
Met de MMM-regeling kunnen 100 woningeigenaren
in 2015 € 750,- subsidie ontvangen voor het
energiezuiniger maken van de woning. Voor meer
informatie kunnen inwoners contact opnemen met
Johan Gerrits van de gemeente Sluis, tel. 140117,
jgerrits@gemeentesluis.nl. In de folder 'MMMregeling Sluis' leest u meer over het stappenplan en
de voorwaarden. Deze folder kunt u vinden op de site
van de gemeente Sluis, www.gemeentesluis.nl

‘Rotonde’ (bij garage Dieleman) en halte ‘Molen’.
Lijn 1 (Oostburg/Terneuzen) stopt bij ‘Rotonde’ en
‘Molen”. Lijn 42 (Breskens/Brugge) stopt bij
‘Damstraat, ‘Rotonde’ en ‘Molen.
De opstapplaats bij het dorpsplein is weg.

De reconstructie van de N61 is bijna voltooid. De laatste weken zijn ze rond Schoondijke volop bezig geweest met
het aanleggen van waterpartijen en het planten van alle bomen. De oudste kinderen van de Prinses Ireneschool
hebben op boomplantdag geholpen met het planten van de bomen aan de Damstraat.
Schoondijke was al mooi, maar wordt nog steeds mooier of ‘Schoner’!!

