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Herinrichting plein en toeleidende wegen
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Sluis op donderdag 19 november j.l. is het
herinrichtingsplan van Schoondijke vastgesteld. Hiermee is er ook positief ingestemd met de visie voor de toeleidende wegen
en het bijbehorende materiaalboek en tevens het beschikbaar stellen van het benodigde krediet om over te kunnen gaan tot
uitvoering. Dit is natuurlijk heel goed nieuws!
De voorbereidingen om over te gaan tot uitvoering kunnen nu verder opgepakt worden in combinatie met de voorbereidingen
voor de rioleringswerkzaamheden. De globale planning van het werk gaat uit van twee fasen. Allereerst zal de
Dorpsstraat/Damstraat aangepakt worden en in een tweede fase komt het Dorpsplein aan de beurt. De planning is om in
februari-maart 2016 te starten met de werkzaamheden. Delta zal starten met haar ondergrondse werkzaamheden waarna de
gemeentelijke werkzaamheden kunnen aanvangen in april-mei. U heeft wellicht gezien dat er afgelopen weken al metingen
zijn gedaan naar de hoogte van het wegdek en grondmetingen voor o.a. de rioleringswerkzaamheden.
Er wordt ondertussen op verschillende manieren getracht middelen te verkrijgen om op termijn ook uitvoering te kunnen
geven aan herinrichting van de Willemsweg en de Lange Heerenstraat zoals in de voorlopige ontwerpen geschetst is.
Zodra bekend is wie het plan gaat uitvoeren, zal er door de gemeente Sluis een informatieavond georganiseerd worden voor
bewoners over de planning en de uitvoering.
Tijdens de commissievergadering en de besluitvormende raadsvergadering hebben de dorpsraad en de gemeente meerdere
complimenten ontvangen over de goede samenwerking en de manier waarop er gecommuniceerd is, ook in de samenwerking
met en de wijze van communiceren met dorpsbewoners. Hier zijn we trots op en deze manier van samenwerking willen we
graag zo houden. We hebben hier natuurlijk altijd de (kritische) mening van Schoondijkenaren bij nodig. Je kunt een ieder van
ons dan ook altijd aanspreken of een bericht sturen naar:
drschoondijke@zeelandnet.nl of Tragel Oost 11.
Tekeningen
Op onze site http://www.schoondijke.info kunt u al een poosje
de tekeningen van het plein terugvinden onder het kopje
informatie – herinrichting. Vanaf heden kunt u daar ook het
materialenboek vinden, waarin u kunt zien welke materialen er
gebruikt zullen worden. Hierdoor krijgt u hopelijk een completer
idee van ons toekomstige plein.

Scholen
Zoals u al in de krant heeft kunnen lezen zijn de 2
schoolbesturen in de gemeente Sluis aan het
onderzoeken of het uitruilen van de scholen in Sluis
en Schoondijke een mogelijkheid is. Dit zou
betekenen dat er in Sluis en Schoondijke 1 school zou
zijn. Als dorpsraad juichen we dit toe, want dan is er

Op woensdag 20 januari 2016
houden we onze jaarvergadering.
Zet deze datum alvast in uw agenda.
U ontvangt binnenkort nog een
uitnodiging voor deze vergadering.

Op zondag 20 december is er
vanaf 16.00u een gezellige
kerstborrel in ‘het Klinket’.
Er worden hapjes geserveerd en
ook aan de kinderen is gedacht.
Iedereen is van harte welkom!!

voor de komende jaren nog kwalitatief goed
onderwijs gegarandeerd in ons dorp. Begin december
zal er door de MR-en een definitief besluit genomen
worden, waarna de samenvoeging concreter vorm zal
krijgen. Er zijn inmiddels al meerdere werkgroepen
gevormd, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn.
Als er meer nieuws is, houden we u uiteraard weer
op de hoogte.
Vanaf januari verwelkomen we 2 nieuwe bedrijven in ons
dorp:
Straalbedrijf Catseman op het industrieterrein en
VACQ Nederland BV heeft het voormalige pand van de
brandweer gekocht.

