
 

 
Op 20 januari j.l. hielden we onze jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd Jorien Haartsen onder ieders goedkeuring 
toegevoegd aan ons bestuur. Helaas was Jorien die dag ziek, daarom stelt ze zich op deze manier even aan u voor: 

Hallo, 

Als nieuw lid van de 
dorpsraad wil ik me hierbij 
even voorstellen. 

Mijn naam is Jorien 
Haartsen, 29 jaar en 
opgegroeid in Schoondijke 
op de boerderij van mijn 
ouders, samen met mijn 
broer Niek. Na mijn studie 
aan de Pabo in Vlissingen 
ben ik gaan werken in het 
basisonderwijs hier in de  

 

 

streek en gaan samenwonen 
in Aardenburg. Sinds 
november 2014 ben ik terug 
in Schoondijke en woon ik 
samen met mijn 
(aanstaande) man, Sander 
de Badts en zoontje Jens van 
2 jaar op de Tragel Oost.  

Mijn grote hobby is muziek 
maken, met name dwarsfluit 
spelen, en verder mag ik 
graag een boek lezen.  

 

 

Ik vind het belangrijk dat 
een dorp leefbaar blijft en 
om als bewoner betrokken 
te zijn bij je dorp. In de 
dorpsraad kan ik 
meedenken en helpen om de 
leefbaarheid te blijven 
ontwikkelen en op te komen 
voor de belangen van de 
bewoners.  

 

 

 

Tot ziens in Schoondijke! 

Jorien 

 
Het volledig verslag van de jaarvergadering  kunt u hieronder lezen:  

1. Welkom door de voorzitter 

 

Welkom aan alle aanwezigen en uiteraard voor iedereen een goed 2016. 
Een bijzonder woord van welkom aan de wethouders mevrouw van de Vijver en de heer de Bruijn. Ook welkom aan dhr. Verhoosel 
waar we veel mee samenwerken betreft de herinrichting van ons centrum. 

 
2. Mededelingen 

        

 De herinrichtingsplannen liggen vanaf de pauze ter inzage 

 Achter in de zaal liggen formulieren die je kunt invullen voor storingen, kleine reparaties aan stoepen wateroverlast enz. Wij zullen 
het doorgeven aan de gemeentewerkman dhr. Cornelis. 

 Nieuwe organisatie  voor welzijn, zorg en opgroeien in de gemeente Sluis heet Porthos. In Porthos zitten Stichting Welzijn West-
Zeeuws-Vlaanderen, MEE Zeeland, De GGD (Gemeentelijke Gezondheid Dienst) Zeeland en de gemeente Sluis als het gaat om 
voorzieningen op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  
Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is onderdeel van Porthos. 
Opbouwwerkers hebben een bepaalde regio: voor Schoondijke is dat dhr. Peter Boogaarts. 
Adres: Nieuwstraat 2, Oostburg.  Telefoon: 0117 45 70 50 Email: info@porthossluis.nl 

 De vergadering willen we uiterlijks sluiten om 22.00 uur, na de vergadering willen wij met u graag een toast uitbrengen op 2016. Er 
zullen dan ook nog enkele hapjes worden geserveerd. 

 Er zijn geen extra agendapunten binnengekomen dus wordt bij deze de agenda vastgesteld. 
 

3. Terugblik afgelopen jaar / vooruitblik 2015 
 

Terugblik 2015 

 Het herinrichtingsplan heeft het afgelopen jaar heel veel energie opgeslokt. 
Er zijn verschillende inloopavonden georganiseerd om de plannen te bespreken en waar nodig aan te passen. De samenwerking 
met gemeente en architectenbureau  en dorpsraad liep als een geoliede machine. De gemeente Sluis heeft in de 
commissievergadering van oktober het gehele plan zonder noemenswaardige opmerkingen goedgekeurd. In november is het plan 
en het ter beschikking stellen van het benodigde budget 3,2 miljoen euro met een hamerslag door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om het beste er uit te halen 

 Onze dorpsraad had hiervoor een tijdelijke extra werkgroep in het leven geroepen. Ik wil hen namens onze dorpsraad van harte 
bedanken voor hun bijdrage aan het plan zoals het er nu uitziet. En wij danken ook alle inwoners voor hun bijdrage. 

 Onze Dorpshuisfunctie in “De Moaneblusser” is weg. 
Wij vergaderen veel bij onze leden thuis, verder zoeken we verenigingen en instellingen die ons willen ontvangen. En anders 
kunnen wij bij het Klinket terecht. 
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 We hebben een dorpsvisie voor de komende jaren opgesteld, deze komt straks aan de orde bij agendapunt 4. 

 Omdat vanaf april/mei de samenwerking met één van onze bestuursleden (dhr. Eric de Meij) steeds moeilijker begon te verlopen 
hebben we als bestuur in oktober besloten om afscheid van dhr. de Meij te nemen wegens niet goed functioneren. 

 Op het bedrijventerrein is het Straalbedrijf Catseman begonnen met de nieuwbouw van een bedrijfspand, vanaf februari zal er 
begonnen worden met werkzaamheden vanaf die locatie. 

 Vorige week hebben we een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie voor alle dorpsraden georganiseerd, er zijn nieuwe plannen 
gesmeden en er is een Quiz “Ken je Streek” gedaan. Er was een grote opkomst met een geanimeerde stemming op deze informele 
bijeenkomst. 
Er is wel één agendapunt besproken om minimaal één keer per jaar een gezamenlijke vergadering met alle dorpsraden te beleggen. 
Deze zal voor de eerste keer eind februari van dit jaar plaatsvinden. 

 De welkomstmandjes: De dorpsraad wil aan iedere nieuwe inwoner (gezin) van Schoondijke een welkomstmandje uitreiken. We 
zijn hier al anderhalf jaar mee bezig. Kitty de Rijk (verantwoordelijke) loopt toch nog telkens tegen bureaucratische problemen aan 
bij de gemeente. Wij, de dorpsraad en de ondernemers die allemaal mee doen hebben voor elk nieuw gezin een prachtig gevuld 
mandje. Wij zijn er al lang klaar voor, nu de gemeente nog. 

 
Vooruitblik 2016 

 De komende tijd wordt voor ons dorp wel spannend, in maart wordt begonnen aan de herinrichting. Er wordt gestart vanaf de 
Tragel, daarna de Damstraat en de Dorpsstraat tot bij de PKN kerk. Delta gaat als eerste starten met de kabelwerken, waterleiding 
enz. Hierbij gaat de straat er uit en daarna wordt er vanaf medio mei een nieuw rioleringsstelsel aangelegd. 
Straks bij agendapunt 5 nog meer informatie. 

 Er komen nieuwe tijdelijke snelheidremmende maatregelen in de Willemsweg.  
(hoort ook bij agendapunt 5) 

 We gaan onze nieuwe dorpsvisie verder uitwerken (hoort bij agendapunt 4), waarbij de volgende punten aan de orde komen: 
Wonen en woon-carrière, recreëren  en verblijven, onderwijs en kennisontwikkeling, winkels en horeca, sociale samenhang 

 De basisscholen (Prinses Ireneschool) (St. Petrus de Wegwijzer) 
De verdere uitwerking van de twee samengevoegde basisscholen moet gestalte krijgen. Dit is een omvangrijke klus die de nodige 
energie zal gaan kosten. Naast de samenvoeging gaat het ook om de betreffende gebouwen (twee schoolgebouwen en een 
gymzaal). 
Eigenlijk zou het mooi zijn dat we met de verschillende partijen (gemeente, schoolbesturen,  Woongoed en diverse stichtingen en 
organisaties) zouden kunnen komen tot een herinrichting van een heel gebied in dit gedeelte van ons dorp waar iedereen zijn 
plaatsje zou kunnen krijgen op sociaal gebied. 

  Bij agendapunt 4 ‘Presentatie Dorpsvisie’ worden deze zaken nog nader toegelicht. 

 Vorig jaar ging het over de aanpassing van het fietspad richting Breskens, waar nu nog 2 maal overgestoken moet worden. De 
bedoeling is om maar 1 maal over te steken, maar dan van de parallelweg. De belofte was er alles aan te doen dat dit, dit voor 
januari 2016 gerealiseerd zou zijn. Helaas is deze streefdatum niet gehaald. Maar de verandering aan het fietspad zullen wel 
gerealiseerd gaan worden. 
 

4. Presentatie Dorpsvisie  
De dorpsvisie zoals die is opgesteld door de dorpsraad wordt aan de hand van enkele sheets gepresenteerd door Jurgen Willemsen. 
 
Dorpsvisie wordt goedgekeurd door de aanwezigen, maar mag zeker aangepast worden gedurende de tijd. De dorpsvisie wordt op 
de website geplaatst, we hopen dat er reacties op komen, zodat we wijzigingen kunnen aanbrengen. Het moet een dorpsvisie 
worden van heel het dorp. 

5. Lopende projecten        

 Herinrichting 

 Willemsweg 

 Samenvoeging Basisscholen 
 

- Herinrichting Fase 1 
Er is nog geen aannemer bekend (alles wordt nogmaals doorgerekend). In maart gaat de eerste schop in de grond door Delta. Delta 
zorgt dan voor vervanging van de water- en gasleiding en plaatselijk elektra in de eerste fase. Delta gaat deze werkzaamheden zoveel als 
mogelijk uitvoeren vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden. Begin mei wordt begonnen met de rioolwerkzaamheden in het 
traject Tragel Oost (gedeeltelijk), Damstraat en Dorpsstraat (tot en met aansluiting Julianastraat). Er wordt naar gestreefd dat alles weer 
werkt en dicht is als de bouwvakvakantie begint  (± 6 augustus). 
Dit betekent niet dat de Dorpsstraat en de Damstraat dan afgewerkt zijn, we zullen tijdelijk genoegen moeten nemen met een soort 
grindpad. 
De planning is in het najaar 2016  Fase 1 af te ronden 
- Herinrichting Fase 2 
In 2017, of zoveel eerder als mogelijk, starten de werkzaamheden in fase 2 van het herinrichtingsplan. Dit is dan het Dorpsplein, 
Dorpsstraat incl. rotonde en een gedeelte van de Lange Heerenstraat. Het gaat in deze fase om zowel riool- als 
herinrichtingwerkzaamheden 
- Infoavond 
Voor alle fasen geldt, dat zodra er een aannemer bekend is er via een informatieavond informatie wordt gegeven over: planning, 
werkvolgorde en bereikbaarheid.  
U zult hiervoor dus nog een uitnodiging ontvangen afhankelijk van de fase waarin u woont of onderneemt. 
- Bouwkundige opnames 
Voordat ze starten met de werkzaamheden voeren ze eerst bouwkundige opnames uit.  
 



 
Inmiddels hebben de bewoners van fase 1 hierover een brief ontvangen met de nodige informatie. Zodra ze zover zijn ontvangen de 
bewoners en ondernemers van fase 2 een gelijkwaardige brief. 
Inmiddels is men gestart om met individuele bewoners contact op te nemen betreffende vragen die op de laatste inloopavond gesteld 
zijn. 
Zoals u ziet zal het tot eind 2017 duren voordat ons dorp als herboren de toekomst in kan gaan. 
Uiteraard moeten dan de Willemsweg en de Lange Heerenstraat nog aangepakt worden. 
Hiervoor moet evenwel nog budget beschikbaar gesteld worden. 

  
Willemsweg  
Het is de bedoeling om de verkeersveiligheid aan te passen, vooruitlopend op een definitieve herinrichting. 
Het gaat om 3 drempels waarbij automobilisten gedwongen worden om af te remmen, vrachtwagens en trekkers kunnen zonder hinder 
hier gewoon overheen rijden. 
Het gaat niet om een drempel over de volle breedte van de weg maar om losse drempels per weghelft, het voornemen is om dit in het 
voorjaar van 2016 aan te leggen 
Een bijeenkomst (met omwonenden, de dorpsraad en de gemeente) is wellicht een goede mogelijkheid om deze aanpassing door te 
spreken en waar (indien gewenst) mogelijk bij te stellen. 
Andere haalbare en betaalbare opties om dit probleem aan te pakken zijn er niet direct, vooral omdat er geen groot budget beschikbaar 
is voor tijdelijke maatregelen. 
Rijkswaterstaat zal medio voorjaar 2016 buiten de bebouwde kom ook nog een verkeersremmer plaatsen. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
dhr. ing. M. Verhoosel adviseur openbare werken van de gemeente Sluis, telefoon 0117-457369. 
 
Samenvoeging Basisscholen 
Basisonderwijs is een van de pijlers  die een kern leefbaar houden. In december hebben de schoolbesturen van respectievelijk Scoba 
(Confessioneel Basisonderwijs) en Escalda (Openbaar basisonderwijs) in Schoondijke en Sluis samen met hun achterban en gemeente 
ingestemd met een samengaan van de scholen per plaats. 
Dit betekent dat beide scholen in Schoondijke onder Scoba gaan ressorteren en dat de scholen in Sluis onder het bestuur van Escalda 
gaan vallen. 
Wij, als dorpsraad, zijn blij dat men gekozen heeft voor één school om ook voor de komende jaren onderwijs binnen onze kern te 
behouden. 
Toelichting van wethouder de Bruijn: 

Vanaf 2008 is de  gemeenteraad bezig met een goed scholengebiedsplan, waarin Schoondijke van 2 naar 1 school zou gaan.  De 
raad heeft toen gezegd misschien een semipermanent gebouw neer te zetten, maar het scholengebiedsplan moet klaar zijn, 
voordat er definitieve zaken veranderen. Dat is tot op heden nog geen feit. 
In de toekomstvoorspelling wordt rekening gehouden met de krimp. Helaas is de voorspelde krimp voor 2020 al waarheid in 2015, 
behalve voor Schoondijke. In Schoondijke is nog zo’n groot aantal kinderen, dat het niet allemaal in 1 van de bestaande gebouwen 
past. 
In de huidige constructie is geen sprake van een fusie, want het is niet zo dat de helft van de leerlingen van Sluis overkomt naar 
Schoondijke. 
We kunnen wel van uit gaan dat er 1 school komt in Schoondijke. Met de nieuwe raad, kan er wellicht weer gedacht worden aan 
een semipermanent gebouw waar meerder voorzieningen van ons dorp samen kunnen komen. 
De visie van de wethouders is duidelijk: Het is goed voor Schoondijke om 1 nieuw schoolgebouw te hebben met meerdere 
voorzieningen. 

6. Pauze  
          

7. Bestuursverkiezing 
Onze leden Kitty de Rijk en Lau Oosthoek zijn aftredend en herkiesbaar. 
Er wordt ingestemd met een tweede bestuursperiode voor beiden. 
Door het tussentijds afscheid van onze penningmeester Eric de Mey, is er een plaats vrijgekomen in het bestuur. Zelf zijn we op 
zoek gegaan naar iemand die ons bestuur kan komen versterken. We probeerden iemand te kiezen in de leeftijdscategorie 20-30 
jaar, om op deze manier zoveel mogelijk mensen/leeftijdscategorieën te vertegenwoordigen. Omdat er zich geen andere 
kandidaten gemeld hebben, wordt Jorien Haartsen met ieders goedkeuring toegevoegd aan ons bestuur.   
 

8. Mededelingen Jaarrekening  
Onze jaarrekening is een overzicht met weinig in- en uitgaven.   
We zijn erg blij met de goede samenwerking met de gemeente, de consumpties die genuttigd zijn tijdens de vele overlegmomenten 
met de werkgroep enz. zijn betaald door de gemeente. Uiteraard zijn er wel enkele kosten gemaakt. 
 

9. Kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Wim de Graaf en Joël de Clerck. 
We bedanken dhr. de Clerck voor zijn inzet. Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Wim de Graaf en Rinus Kornelis. 
 

10. Begroting en jaarrekening 
Omdat de subsidieregeling van de Gemeente Sluis gewijzigd is, hebben we nog geen duidelijkheid over het subsidiebedrag dat we 
voor 2016 zullen ontvangen. Er wordt afgesproken dat we contact opnemen met de kascontrolecommissie als we meer 
duidelijkheid hebben en de begroting definitief hebben gemaakt. 
 
 



 
11. Mededelingen van en vragen aan de wethouders 
- Dhr.  W. Dekkers: Er is al jaren geld gereserveerd voor Schoondijke, dit mag geen jaren meer duren! 
- Dhr. de Bruijn: 1 bestuur voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zou zeer gewenst zijn. 

Reactie: Het zwincollege werkt al samen met andere besturen van voortgezet onderwijs.    Elk schoolbestuur mag blijven bestaan 
als ouders dat willen. De wethouder kan alleen    
advies geven aan schoolbesturen hierin.  

- Rinus Kornelis: bouwgrond achter Tragel Oost wordt verkocht als weiland, waarom geen bouwgrond? 
Reactie: voor een hogere prijs kan er ook op gebouwd worden. De bestemming moet dan veranderd worden in bouwgrond. 

- Mevr. Moerland:  Is het op termijn nog de bedoeling dat het vrachtverkeer langs Tragel Oost geleid zal worden? Reactie: Op dit 
moment is dat nog niet aan de orde.  

- Mevr. Overdulve: er zijn nog plannen van vroeger dat er een weg zou komen om het vrachtverkeer rond te leiden bij de Tragel. Het 
is niet van deze tijd dat vrachtverkeer langs de huizen rijdt. Reactie: Deze plannen zijn al heel oud en momenteel niet aan de orde.  

- Dhr. de Clerck: Hoe zal de verkeersafwikkeling zijn als er werkzaamheden zijn aan de Dorpstraat? Reactie: Delta moet vooral in 
trottoirs en fietspaden werken. De rijbaan blijft voorlopig nog liggen. Omdat er in veel woningen nog veel gerenoveerd moet 
worden, duurt dit langer dan verwacht. Delta communiceert hierover met de bewoners, gemeente zit hier niet tussen. 
Werkzaamheden in Dorpsstraat: er zal omgeleid worden via de rondweg. Voetgangers zullen altijd blijven. Er moet onderzoek 
gedaan worden naar explosieven. Fietsers zullen door Schoondijke kunnen blijven rijden. Het werk is voor de bouwvak niet 
helemaal klaar, er zal in die periode gewerkt worden met puinverharding. 
Riool ligt nu langs 2 kanten. Het wordt nu een riool op diepte, die de nieuwe rioleringsader voor Schoondijke zal vormen.  

- Gerrit Quirijns: blijft oude riolering liggen? Reactie: de oude riolering blijft liggen, wordt volgespoten en buiten werking gesteld. 
 

12. Rondvraag 
- Dhr. van der Vleuten: hoe is het met de problemen bij Hotel West? Reactie: de dorpsraad heeft de laatste tijd geen contact gehad 

met Dhr de Wever. Er zal met de heer de Wever contact worden opgenomen dat hij indien noodzakelijk contact kan opnemen met 
de opbouwwerker dhr. Peter Boogaarts van de stichting Porthos.  

- Dhr. van der Vleuten: Suggestie: laten we een manier bedenken  hoe de dorpsbewoners kunnen meedenken over onze opgestelde 
dorpsvisie 

- Dhr. van der Vleuten: hoe is het met de stichting? Reactie: uitleg hoe we tot een keuze van de stichting zijn gekomen.  
- Dhr. de Feijter: is er al bekend wat er met de Moaneblusser gaat gebeuren? Reactie: Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst 

van de Moaneblusser.  
 

13. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 22.05u. 
We toasten onder het genot van een hapje en een drankje op een goed 2016! 

 
Welkomstbox nieuwe Schoondijkenaren 
Onlangs hebben we de eerste welkomstbox mogen 
overhandigen aan nieuwe inwoners van Schoondijke. In de 
box zitten veel ‘verrassingen’ van de ondernemers in ons 
dorp. Als er bv ook verenigingen zich nog op een leuke   

 
 
wijze willen presenteren in de welkomstbox, dan kan dat 
kenbaar gemaakt worden bij het secretariaat van de 
dorpsraad (drschoondijke@zeelandnet.nl, 0117 401515 of 
Tragel Oost 11) 

 
Dorpsvisie 
We gaan in de dorpsvisie uit van 5 basisvoorzieningen die aanwezig moeten  
zijn in een dorp om de leefbaarheid zo groot mogelijk te houden: 
-Wonen en woon-carrière (verbeteren)  

-Recreëren en verblijven (plein, behoud (sport) verenigingen)  

-Onderwijs en kennisontwikkeling (behoud in het dorp)  

-Winkels en Horeca (behoud in het dorp)  

-Sociale samenhang (uitbreiden)  
De volledig dorpsvisie kunt u terugvinden op onze site, onder het kopje informatie.  

 
Herinrichting centrum Schoondijke 
Er is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting. In de week van 22 februari zijn enkele 
proefvakken gemaakt in de Damstraat/Dorpsstraat en de Lange Heerenstraat. De informatie hiervan is nodig om een goede 
indruk te krijgen van de bestaande funderingsconstructie onder het asfalt en de mogelijkheden tot hergebruik.  
In dezelfde week zijn ook de bomen gerooid in de Damstraat en een deel van de Dorpsstraat. 
De verwachting is dat het vervangen van gas-water en een gedeelte elektra door Delta in de loop van maart start wat betreft 
de eerste fase. Aanwonenden worden hierover door Delta apart geïnformeerd. Om voldoende ruimte te creëren voor het 
leggen van kabels en leidingen zijn inmiddels al enkele bestaande rioolputten in de fietspaden verlaagd. 
Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van het werkbestek voor de eerste fase Damstraat-Dorpstraat tot en met de 
aansluiting met de Julianastraat. Normaal gesproken zal er in mei 2016 gestart worden met de rioolwerkzaamheden en de 
definitieve inrichting. Zodra er een aannemer bekend is worden alle belanghebbenden binnen dit gebied door de gemeente 
Sluis uitgenodigd voor een infoavond waarop de planning, de bereikbaarheid en de communicatie besproken zal worden.  

 

mailto:drschoondijke@zeelandnet.nl

