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Feestelijke opening vernieuwd Dorpsplein
Na een behoorlijke tijd van werkzaamheden,
niet geheel zonder wat overlast hier en daar,
heeft Schoondijke nu een nieuw en mooi
“centrum”.
We zijn hier erg trots op en vinden dit dan ook
reden voor een feestje!
Daarom wordt op 26 mei a.s. de “opening” van
ons dorpsplein, feestelijk gevierd.

Naast de officiële opening, met een traktatie
voor heel het dorp, is er die dag van ongeveer
10.30 tot 19.00 uur vermaak voor jong en oud
op het gebied van: cultuur, muziek, culinair,
theater en spel.
Een uitnodiging met programma kunt u
binnenkort verwachten maar zet alvast de
datum in uw agenda!

Vrijwilligers gezocht

Om deze dag vlot te laten verlopen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons (in de voorbereiding)
op deze dag willen helpen. Te denken valt aan: aanleggen van stroomvoorzieningen, klaarzetten van
materialen, uitdelen van spullen, begeleiden van activiteiten, allerhande hand- en spandiensten en
natuurlijk ook weer opruimen van alles. Als je hierbij wilt helpen kun je contact opnemen met Debora
(0621535062), Kitty(0655871139), Joyce of Jorien(0613477564). Via de mail kan ook, stuur dan een
mailtje naar drschoondijke@zeelandnet.nl .
Alvast bedankt!
De feestcommissie; Debora Dusarduijn, Joyce Haerens, Kitty de Rijk en Jorien Haartsen

‘On-ondekt’ talent Schoondijke??
Op 26 mei 2018 wordt op feestelijke wijze het
nieuwe plein geopend. Als onderdeel van deze
feestelijke opening zal er een kunstexpositie
georganiseerd worden in de kerk aan het plein.
Voor deze expositie zijn wij op zoek naar onontdekt talent in Schoondijke: Bent u een
schilder, keramist, beeldhouwer of een
houtsnijder meldt u aan. Voor de deelname
aan deze expositie zijn geen kosten
verbonden, echter is het wel verplicht dat u de
dag zelf (26 mei) aanwezig zult zijn in de kerk
om de geïnteresseerden te woord te staan. De
positie duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Voor de 3-d deelnemers zullen er kraampjes
komen, en de 2-d deelnemers kunnen op
schotten exposeren.
Voor meer informatie en/of opgave (t/m 15
april):
Kees Jacobse, cmjacobse@zeelandnet.nl
0117-40252
Wout Kole, info@woutkole.com
06-13 68 93 31

Gemeente Sluis is op zoek naar leden voor de Raad voor Maatschappelijke en
Demografische Ontwikkeling (RMDO)

Door het aflopen van de zittingstermijn van een aantal leden zijn we op zoek naar nieuwe leden die
zich actief willen inzetten voor burgerparticipatie in de gemeente Sluis.
De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) adviseert het bestuur van
de gemeente Sluis, gevraagd en ongevraagd, op de beleidsterreinen Zorg, Welzijn, Cultuur, mobiliteit,
toegankelijkheid en Demografische ontwikkelingen. De RMDO bestaat uit minimaal zeven leden.
Wat wordt van u verwacht?






Ervaring en/of kennis hebben met/van één of meerdere van de werkterreinen van de RMDO
Het belang van leefbaarheid en sociale samenhang onderschrijven
Vanuit het algemeen belang kunnen denken
Inwoner zijn van de gemeente Sluis
Kandidaten dienen voldoende tijd in de Rmdo te willen steken. Gedacht moet worden aan
minimaal één dagdeel per twee weken

Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 1 april 2018, een brief met uw motivatie voor uw kandidaatstelling, onder
vermelding van 'vacature leden RMDO' aan:
Gemeente Sluis
t.a.v. R. Schriemer
Postbus 27
4500 AA Oostburg
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
De voorzitter: Rien Puyenbroek, tel. 06 - 183 033 30 of e-mail: rienensas@zeelandnet.nl
De secretaris: Jaap van Peperstraten, tel. 06 - 538 834 45 of e-mail: secretariaat@rmo-sluis.nl
Richard Schriemer (gemeente Sluis), tel. 0117 - 457 151 of e-mail: rschriemer@gemeentesluis.nl
Voor meer informatie over de RMDO verwijzen wij u naar de website: www.rmo-sluis.nl.

Snelheidscontroles door politie en dorpsraad

In de ochtend van woensdag 21 maart zijn om
7:30 en 8:15 uur in Schoondijke controles
gehouden door de politie en twee
bestuursleden van de Dorpsraad. Op de
Willemsweg was weinig aanbod van verkeer en
werden er drie hoge snelheden gemeten: 68
en 70 Schoondijke in en 82 km/ u Schoondijke
uit. In de Beatrixstraat was ook weinig verkeer
mede door een verhuiswagen. Op 22 maart is
er nogmaals gecontroleerd en op beide straten
(nu zonder dorpsraad) zijn er geen grove
overschrijdingen waargenomen.

Voortgang Dorpsplein
-

28 maart zijn de 4 hoge verlichtingsmasten neergezet.
bomen worden eind april geplaatst …..

Uitvoeren voor een wegreconstructie fietspad Lange Heerenstraat Schoondijke aan
de Zuidzijde.
-

Van 9-4-2018 om 07:00 uur t/m 26-4-2018 om 17:00 uur worden er werkzaamheden verricht aan het
fietspad aan de zuidkant van de Lange Heerenstraat.

