
 

 
Werkzaamheden in het dorp 
Kabels en leidingen: 
Op dit moment wordt er met veel ijver gewerkt aan de kabels en leidingen aan de even woningzijde van de 
Dorpsstraat en Damstraat. 
Er zijn nog een aantal woningen waarvan de aansluiting van gas, water en elektra moet worden overgezet. Dit is 
een bewerkelijke klus omdat de aansluiting in de woning op diverse plaatsen zit. Vanwege de nieuwe eisen is het 
zaak dat er tot op de water, gas, of electrameter wordt vervangen. De distributieleidingen voor gas, water en 
elektra liggen er allemaal in. Aan de oneven zijde wordt deze week gestart met het terug aanbrengen van de 
tegelverharding. Voor de bouwvak is het de bedoeling dat alle fietspaden weer zijn aangebracht. 

Civiele werkzaamheden: 
Na de bouwvak in week 35 start aannemingsbedrijf de Bokx met de civiele werkzaamheden in opdracht van de 
gemeente Sluis. De aanwonenden en belanghebbenden worden hier nog nader over geïnformeerd ca. 1 week voor 
de aanvang van de werkzaamheden. Er staat alvast een informatiebijeenkomst ingepland op donderdag 8 
september die zal worden georganiseerd namens de gemeente Sluis in het Klinket. 
Hierbij is ook een vertegenwoordiging van de aannemer aanwezig die een toelichting geeft op de planning en 
uitvoering. 
   
Willemsweg 
In de Willemsweg zijn klachten ontstaan voor wat betreft de effectiviteit van de onlangs geplaatste 
verkeersremmers. Een aantal bewoners had op de jaarvergadering in januari 2016 aangegeven dat er in de 
Willemsweg veel te hard gereden wordt. Hierop heeft de gemeente Sluis gereageerd met het plaatsen van 
verkeersremmers. Uiteindelijk is dit een tijdelijke maatregel totdat ook de Willemsweg aangepakt gaat worden 
binnen het project "Herinrichting kern Schoondijke" in combinatie met de aanpassing van het rioleringsstelsel. 
Zolang blijft het kiezen tussen twee mogelijkheden die beiden negatieve kanten hebben, waarbij veiligheid een 
hoge prioriteit verdient. In tegenstelling tot de gemeente zijn er bij de dorpsraad geen officiële klachten 
binnengekomen. Toch willen wij graag met de gemeente Sluis en de bewoners in gesprek welke verbeterpunten 
aangedragen kunnen worden om de bestaande klachten te reduceren. Daarom wordt er eind augustus begin 
september ( de bouwvakvakantie in acht nemend) aan een bureau opdracht gegeven om trillings- en 
geluidsmetingen uit te voeren. Tevens zal er worden gekeken of er met kleine ingrepen het rijden over de 
ventwegen voorkomen kan worden, of dit in ieder geval sterk te ontmoedigen. De resultaten zullen door de 
gemeente Sluis met de dorpraad en de omwonenden worden besproken om te kijken hoe daar verder mee om te 
gaan. Omdat de huidige periode gezien moet worden als proef moet ook iedere bestuurder van een motorvoertuig 
bekend raken met het feit "Hier te hard kan veel geld kosten en het levert lawaai en trilling op". Het is daarom een 
beetje snel en overhaast om nu al allerhande maatregelen te gaan treffen. Wij hopen voor de komende periode 
samen to een democratische oplossing te komen waar iedereen zich voor het grootste deel in kan vinden. 

 
Het fietspad richting de rotonde van Breskens is op 

verzoek van de dorpsraad en de inwoners van 
Schoondijke aangepast.  

 

 

Moaneblussersfeesten 

 

 

De Moaneblussersfeesten waren een groot succes. 
De Schoondijkse spelen en het varken aan ’t spit op 
zaterdag en de landbouwdag op zondag zijn 
enthousiast en goed bezocht. We willen alle 
deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die 
zich op welke manier dan ook heeft ingezet van harte 
bedanken om dit mogelijk te maken in ons dorp. 
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