
 

 

Nieuwsbrief  

Nr. 20 – maart 2019 

 

Irma van Duyn, dé G-wielrenster uit Schoondijke, onderscheiden!  

 

Burgemeester Marga Vermue reikt de Sluise Kanjer uit aan Irma Wilhelmina van Duyn. © 
Boaz Timmermans 

Onderscheiding voor wielrenster 
Irma van Duyn tijdens 
nieuwjaarsreceptie Sluis 
SLUIS - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis had maandagavond een extra 
feestelijk tintje. Burgemeester Marga Vermue verraste wielrenster Irma van Duyn in het 
belfort met de Sluise Kanjer. 

 

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderscheiding-voor-wielrenster-irma-van-duyn-tijdens-nieuwjaarsreceptie-sluis~ab02086b/139152870/
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderscheiding-voor-wielrenster-irma-van-duyn-tijdens-nieuwjaarsreceptie-sluis~ab02086b/139152870/
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderscheiding-voor-wielrenster-irma-van-duyn-tijdens-nieuwjaarsreceptie-sluis~ab02086b/139152870/
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderscheiding-voor-wielrenster-irma-van-duyn-tijdens-nieuwjaarsreceptie-sluis~ab02086b/139152870/
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderscheiding-voor-wielrenster-irma-van-duyn-tijdens-nieuwjaarsreceptie-sluis~ab02086b/139152870/
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderscheiding-voor-wielrenster-irma-van-duyn-tijdens-nieuwjaarsreceptie-sluis~ab02086b/139152870/


 

Multifunctioneel Centrum Schoondijke (MFC) 

 
Wij als Dorpsraad hopen dat u, net als wij, blij bent dat er na een reeks van jaren 
bovenstaande tekening getoond kan worden en dat dit in 2019 ook werkelijk gerealiseerd 
gaat worden. 
Het Multi Functionele Centrum (MFC) is vanaf ± januari 2020 voor Schoondijke een feit. 
 
Het zal een bijdrage gaan leveren waar de Basisschool, de Kinderopvang, Naschoolse opvang 
de Seniorensoos en de Jeugdsoos en anderen een plek gaan vinden waar de gehele 
samenleving van onze kern Schoondijke zich thuis zal gaan voelen met tal van activiteiten op 
het gebied van: Sport, Spel Kunst en Cultuur en waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten 
om samen een leefbare gemeenschap in onze kern Schoondijke te creëren. 
 

Een korte opsomming voor de komende tijd 
Afgelopen periode met diverse partijen rond de tafel gezeten. 
Meeste Plannen en Vergunningen zijn goedgekeurd. 
Er komt in maart nog een bijeenkomst met de direct omwonenden. 
In de meivakantie wordt er begonnen met de sloop van de Prinses Irene School. 
Daarna wil men zo snel mogelijk beginnen met de nieuwe fundaties en de verdere bouw. 
De planning is, dat begin januari 2020 het gebouw gebruiksklaar is. 
De bestrating (Irenestraat), beplanting en aanleg van speeltoestellen en andere zaken die 
nog rondom de gebouwen moeten gebeuren zullen vanaf begin 2020 worden uitgevoerd. 
In verband met de sloop zullen gedurende de komende tijd een aantal kinderen les krijgen in 
de voormalige Lagere Landbouwschool aan de Prinses Julianastraat. Dit gebouw bevindt zich 
naast de huidige school “St. Petrus- De Wegwijzer”. 
 
Gedurende het komende jaar houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het 
MFC. Ook andere zaken zullen wij weer via de bekende Nieuwsbrief aan u toezenden. 
E.e.a. zal gedurende de bouwperiode rondom het nieuw te bouwen MFC voor enige overlast 
kunnen zorgen en wij vragen hiervoor uw begrip. 

 



 

 
 
        

Aan alle inwoners van Schoondijke 
 
 

 
In 2019 en 2020 vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en 
dat we sindsdien in vrijheid leven. Wellicht heeft u dat via de media kunnen vernemen. 
De herdenkingsperiode loopt van maart 2019 t/m augustus 2020. 
 

Om daar de komende periode aandacht aan te besteden zijn er door de gemeente Sluis al 
een 4-tal bijeenkomsten georganiseerd waarin alle kernen van onze gemeente Sluis 
vertegenwoordigd zijn.  
 

Deze vertegenwoordigers zijn o.a.: 
Mensen van 4- en 5 mei comités uit de verschillende kernen van de gemeente Sluis, De 
Stichting Oorlogsmonument Breskens, De gemeente Sluis, De Heemkundige Kring, Groede 
Podium, Museum Het Bolwerk IJzendijke, alle Stads- en Dorpsraden, en tal van andere 
comités, organisaties en musea die tentoonstellingen, kransleggingen, of andere 
evenementen organiseren. 
Overal zullen er in Zeeland (dus ook in West-Zeeuws-Vlaanderen) gedurende deze periode 
activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van de oorlog 1940 tot 1945 en het vieren 
van onze vrijheid. 
 

Estafetteloop 
Op 4 mei 2019 rond 00.00 uur start in Wageningen de Bevrijdingsvuurestafette. Op 5 mei 
2019 zullen de Estafettelopers rond 18.00 uur tijdens “Het Bevrijdingsfestival” in Vlissingen 
aankomen. De bedoeling is dat hieraan deel genomen wordt door een aantal lopers uit de 
gemeente Sluis, zo mogelijk ook een bekende Sluizenaar. Na de stop in Vlissingen gaat de 
groep Sluizenaars door naar Breskens of Cadzand. De atletiekvereniging is hiervoor 
benaderd en verleent haar medewerking. 
 

Schoondijke 
Op 23 oktober 2019, is het 75 jaar geleden dat Schoondijke is bevrijd. Deze dag willen we 
niet zomaar voorbij laten gaan! 
De eerste bijeenkomst is ’s avonds op 4 mei 2019 met een herdenkingsdienst, net zoals 
voorgaande jaren in de Protestantse Kerk van Schoondijke. 
23 oktober is er ook een bijeenkomst gepland in de Katholieke kerk die in het teken staat 
van onze bevrijding. Het West-Zeeuws-Vlaams projectkoor Zeekoraal zal op deze avond 
optreden in de Katholieke kerk. Op deze dag zullen ook de kinderen van groep 7 en 8 van de 
Basisschool met verschillende activiteiten aanwezig zijn. 
De planning is om een tentoonstelling te maken van foto's uit de oorlog in Schoondijke.  
Kees de Ruiter uit Nieuwvliet wil proberen om een mooie foto expositie te maken van een 
40-tal foto’s die refereren aan de oorlog en de bevrijding van Schoondijke. 
Deze foto’s zullen getoond worden in de Katholieke kerk gedurende de bijeenkomst. 
 

 
 
 



 

De foto expositie bij “Het Klinket”. 
De foto expositie is vanaf 26 oktober 2019 te bezichtigen in “Het Klinket”. 
Deze Expositie wordt geopend in de tweede helft van deze middag met medewerking van 
onze muziekvereniging OKK. en de kinderen uit Schoondijke. 
Ook bestaat er een film over de oorlog in Schoondijke. Hopelijk is het mogelijk dat we deze 
kunnen vertonen bij de opening van- en gedurende de fototentoonstelling in “Het klinket”.  
Het zou mooi zijn om enkele verhalen uit de het boekje "Getroffen" in te spreken en te laten 
horen tijdens de fototentoonstelling in “Het Klinket”. 

 
Project Basisscholen 
Ook komt er een Educatief project voor basisschoolleerlingen van “Sint Petrus De 
Wegwijzer”, voor de groepen 7 en 8. De school in Schoondijke heeft de aanvraag enthousiast 
ontvangen en wil graag een bijdrage leveren op 23 oktober 2019. Het project start na de 
zomervakantie van 2019. 
 

Diversen 
Op 1 november wil de gemeente Sluis dat alle dorpen om 12.00 uur de kerkklokken 10 
minuten laten luiden. Het is ook de bedoeling dat volgend jaar maart de tocht die Koningin 
Wilhelmina na haar aankomst in Eede heeft gemaakt door West-Zeeuws-Vlaanderen, nog 
een keer opnieuw te doen. Ook Schoondijke wordt dan bezocht. Deze zal plaatsvinden op 14 
maart 2020. 
 

Overige Organisaties en Verenigingen 
Ook is het misschien mogelijk om tijdens evenementen die jaarlijks in Schoondijke gehouden 
worden zoals de “Moaneblusserfeesten” in 2019 en/of in 2020 aandacht te besteden aan 75 
jaar bevrijding door de organiserende commissies. 
Wij roepen ook Verenigingen en andere Organisaties op om zich bij ons aan te sluiten 
gedurende de komende periode om door het organiseren van gezamenlijke evenementen 
samen onze vrijheid te vieren. 
Er komt in april een programmaboekje uit waar alle evenementen die in alle kernen van de 
gemeente Sluis plaats vinden voor de komende periode van 2019 en 2020 in vernoemd 
worden. 
  
Als comité zijn wij op zoek naar: 

• Oude foto’s van de oorlogsperiode. 

• Verhalen van mensen die nog iets over de oorlog kunnen vertellen. 

• Oude brieven en kaarten uit de oorlogsperiode. 
• Films die gemaakt zijn in de oorlogsperiode. 

 

Heeft u materiaal wat interessant is en wat wij zouden mogen gebruiken voor de komende 
periode, meldt u zich dan voor 15 april 2019 a.u.b. aan bij Lia Geelhoed of Jan Ramondt. 
Aanmelden via Lia Geelhoed Tel. 0117-401793 of E-mail geeltour@zeelandnet.nl 
Aanmelden via Jan Ramondt Tel. 0117-401346 of E-mail ramondtj@zeelandnet.nl 
 

Bekijk ook onderstaande sites eens, over de oorlog en “De Slag om de Schelde”. 
 

https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/1944-2019-herdenking-bevrijding 
https://www.zeeland.nl/over-zeeland/75-jaar-vrijheid-en-slag-om-de-schelde 

https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/1944-2019-herdenking-bevrijding
https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/1944-2019-herdenking-bevrijding
https://www.zeeland.nl/over-zeeland/75-jaar-vrijheid-en-slag-om-de-schelde
https://www.zeeland.nl/over-zeeland/75-jaar-vrijheid-en-slag-om-de-schelde


 

Namens het comité wensen wij u allen een mooi herdenkingsjaar toe en we proberen de 
komende periode alle ideeën verder uit te werken. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar 
is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. 
 

Met vriendelijke groet namens: 
 

Het 4 mei comité;  
Lia Geelhoed, Ria Koops, Inger Smeenk, Johan de Feijter, Adri de Groote en Jan Ramondt.  
De Ondernemersvereniging DES; Jan Gijs. 
Kees de Ruiter (fotobewerking) uit Nieuwvliet. 
De Activiteitencommissie; Carlien Willemsen.  
De Dorpsraad;  Kitty de Rijk en Lau Oosthoek. 
 

PS. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van informatie over onze kern Schoondijke 
en u heeft zich nog niet ingeschreven voor de Nieuwsbrief van de onze Dorpsraad, stuur 
dan een mailtje naar onderstaand E-mailadres met: Uw voornaam, Achternaam, 
Adresgegevens en E-mailadres.  

Mailtje naar: drschoondijke@zeelandnet.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier het nog te plaatsen Podiumdoek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is gekozen voor dit ontwerp. Het podiumdoek zal medio eind mei, begin juni 2019 
geplaatst worden. Deze ‘eyecatcher’ zal het plein een extra mooie uitstraling geven! 



 

Onderstaande data alvast noteren!! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

31 maart 2019   Inschrijfavond Trekkertrek Schoondijke 
26 mei 2019                      Trekkertrek in Schoondijke op het Technopark 
21,22 en 23 juni 2019      Moaneblussersfeesten!! 
26 mei 2019   Oldtimer Tractorrit van ± 55 km. 
  
De inschrijfavond voor de Trekkertrek zal gehouden worden in “Het Klinket” aan de 
Sasputsestraat 14 te Schoondijke vanaf 18.30 uur en… Vol = Vol. 
Het inschrijfgeld bedraagt €. 15,-- en zal contant worden afgerekend die avond 
Na afloop van de inschrijving is er gelegenheid voor een drankje en gezellig samenzijn. 
 
Omdat het complete programma nog in de conceptfase verkeert, zal dit in een volgende 
Nieuwsbrief, via Facebook en via andere kanalen kenbaar gemaakt worden. 
 
Onderstaand het programma voor de Oldtimer trekker evenement. 
 

 

Aan alle Tractor-Oldtimer liefhebbers. 

Dit jaar organiseren we in Schoondijke weer een 
leuke Oldtimerrit voor Tractoren. 
We doen dit op zondag 26 mei 2019. Het valt 
samen met het bekende Trekkertrek evenement 
wat dan ook in Schoondijke wordt gehouden. 
De rit voert langs mooie dijken, wegen en plaatsjes en is ± 55 km lang. 
Na ± 30 km is er een pauze ingelast en wordt u een lunch aangeboden. 
 
 
 



 

Doet u ook mee aan dit leuke evenement??  
Geeft u zich dan op door deze mail te beantwoorden voor 16 mei 2019 met de volgende 
gegevens. 
Ik geef mij op met  …..    (aantal personen). 
Hun namen zijn ………..  (Naam, namen deelnemers). 
Vermeld ook uw telefoonnummer en E-mailadres op uw aanmeldingsmailtje. 
Stuur je mailtje met je gegevens naar lj.oosthoek@gmail.com 
 
Op de dag zelf. 
We hopen jullie op de dag zelf te verwelkomen op het Technopark (Industrieterrein) in de 
Buys Ballotstraat te Schoondijke tussen 08.30 uur tot 09.15 uur in de tent op het terrein 
waar ook de Trekkertrek wordt gehouden. 
U ontvangt dan koffie met een lekkere koek een bon voor de lunch en drinken voor 
onderweg. De totale kosten voor die dag zijn €. 12,50 er persoon. 
 
Naar het Technopark. 
Om op het Technopark te komen moet u de in het dorp (niet door de Pr. Beatrixstraat) 
maar, de aangegeven route volgen via de Tragel Oost in Schoondijke. 
 
Start van de rit.  
We starten met de rit (± 55 km) om ± 09.30 uur en zijn inclusief een uurtje pauze onderweg 
voor de Lunch, weer om ± 14.15 uur terug op het terrein waar de Trekkertrek dan bezig is. 
U kunt dan nog lange tijd volop genieten van de Trekkertrek onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
PS Geef tijdig op, want, ook hier, Vol = Vol !!! 
Voor meer informatie neemt u contact op met:  Lau Oosthoek Tel. 0031622748129  
 
 

 
 

Even voorstellen…. Wim Waleboer  

Via deze weg wil ik mij graag even aan u 
voorstellen, 
Ik ben Wim Waleboer en woonachtig in Breskens, 
sinds 2004 ben ik met grootspoortreinen bezig en 
daarbij gebruik ik veel Playmobil aangezien dit in 
dezelfde schaal is als mijn treinen. Gaandeweg 
ben ik steeds meer Playmobil gaan verzamelen. 
Dit was mogelijk door dat ik een flinke ruimte ter 
beschikking had waarin ik het kon opstellen. Echter vanaf december 2018 kreeg ik te horen 
dat ik niet langer meer van deze ruimte gebruik kon maken dus moest ik op zoek naar een 
nieuwe ruimte. 
 
Nu speelde ik al geruime tijd met het idee een museum te willen beginnen, maar ook 
daarvoor een ruimte vinden was niet eenvoudig. Tot ik begin januari parkeerde voor 
Dorpsstraat nr. 8 in Schoondijke en daar op het raam een briefje zag met “Te Huur”. 
Eenmaal contact gezocht met de verhuurder was het snel beklonken. 
De ruimte betreft 32 m2, dus niet groot genoeg voor mijn hele collectie.  

mailto:lj.oosthoek@gmail.com
mailto:lj.oosthoek@gmail.com


 

Maar dit geeft mij wel de gelegenheid om elk kwartaal een ander item te plaatsen zodat er 
ook voor de regelmatig terugkerende  bezoeker steeds weer iets nieuws te zien zal zijn. 
Momenteel staat er een Spaans eiland opgesteld met veel plezierboten strand en hotel, 
kortom een heerlijke plaats om te vertoeven. Op de tweede uitstalling bevindt zich een 
Vliegveld, Treinstation, een Dorpsstraat met winkeltjes en groenstrook. 
 

Het volgend kwartaal zal de 
tentoonstelling veranderen in een 
drukke containerhaven met, Spoor- 
Trucks en vrachtschepen. Op het 
tweede gedeelte de Tour de France. 
Maar daarover later meer. Het 
PlayMuseum is geopend, dinsdag tot 
en met zaterdags van 13.30 tot 16.30 
en de entree bedraagt  
€. 1,-- per persoon.  
Tussentijds ook bezoek op afspraak 
mogelijk. 
 

Tijdens vakantieperioden kunnen de openingstijden worden aangepast. 
Telefonisch bereikbaar onder nummer, 0031(0) 646907031 
 
 

 
Aanpassing Willemsweg Schoondijke buiten de bebouwde kom! 
 

Geachte mevrouw/ meneer,  
  
Op 1 april 2019 zal DNWG in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf 
starten met werkzaamheden aan de kabels en leidingen aan de Willemsweg te Schoondijke. 
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van 
Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet. In deze brief leest u wat dit voor u als 
bewoner betekent.   
  
Dit werk wordt uitgevoerd in verband met geplande wegwerkzaamheden die in opdracht 
van Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen worden uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden starten medio mei 2019, hierover wordt u verder geïnformeerd door de 
aannemer die deze werkzaamheden gaat uitvoeren.  
  
Werkzaamheden DNWG  
Wij leggen nieuwe elektriciteitskabels en een nieuwe drinkwaterleiding aan in de 
Willemsweg. De oude elektriciteitskabels en drinkwaterleiding worden vervangen. Daarvoor 
verrichten wij graafwerkzaamheden in en naast de fietspaden. Hiervoor wordt de 
Willemsweg half  afgesloten en enkel toegankelijk voor fietsers. Voor boeren die hun perceel 
dienen te betreden zal op aanvraag telkens een uitzondering worden gemaakt. Ook uw 
woning blijft bereikbaar.  
  



 

Wanneer uw huisaansluiting op de nieuwe kabels en leidingen wordt aangesloten kan dat 
betekenen dat u korte tijd geen beschikking heeft over de voorzieningen (elektriciteit, 
drinkwater). Dit wordt uiterlijk 3 werkdagen vooraf aan gekondigd.  
 
Werkzaamheden Rijkswaterstaat / Waterschap Scheldestromen  
Tijdens de inloopbijeenkomst op 26 september 2018 heeft u kennis kunnen nemen van de 
nieuwe inrichting van de Willemsweg. De gehele rijbaan wordt versmald naar  
onze referentie D/5001580_ Willemsweg te Schoondijke behandeld door Cyriel Gaillard  
telefoon 0113 74 1100. 
De gehele rijbaan wordt versmald naar een breedte van 4,50 meter. Het fietspad aan de 
oostkant van de Willemsweg komt geheel te vervallen, het fietspad aan de westkant van de 
Willemsweg wordt ingericht om in 2-richtingen te bereiden. Nabij de komgrens van de 
Schoondijke wordt er een nieuwe fietsoversteek gerealiseerd.  
  
Planning   
Volgens planning duren de werkzaamheden van deze straat van 1 april 2019 tot en met 19 
juli 2019.  
  
Aannemer (werkzaamheden kabels / leidingen)  
De werkzaamheden namens DNWG worden uitgevoerd door MVOI.  
  
Contact DWNG (werkzaamheden kabels / leidingen)  
Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van 
MVOI, Len de Geus op telefoonnummer 0166 67 24 45.  
  
Heeft u algemene projectvragen wat betreft kabels en leidingen?  
Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze projectopzichter voor dit project de 
heer Adrie de Groote, via het Front Office van DNWG op telefoonnummer  0113 74 11 00.  
  
Aannemer (werkzaamheden wegdek)  
De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat en 
waterschap Scheldestromen is nog niet afgerond. Zodra de aannemer is gecontracteerd 
ontvangt u een aanvullende brief met informatie en communicatie mogelijkheden.  
  
Contact Rijkswaterstaat / Waterschap Scheldestromen (werkzaamheden wegdek)  
Heeft u algemene projectvragen wat betreft de werkzaamheden aan het wegdek? Neem dan 
tijdens kantooruren contact op met onze projectopzichter voor dit project de heer Kees 
Verhulst van Royal Haskoning DHV op telefoonnummer  06-51558519  
   

Met vriendelijke groet,     DNWG Infra B.V. Rijkswaterstaat Zee en Delta. 

 

 

 

 



 

Comfortabel en toekomstbestendig 
wonen op een geliefde plek! 

 

In de gemeente Sluis neemt de vraag naar levensloopbestendige 
woningen toe. De helft van de inwoners van de gemeente Sluis 
bestaat inmiddels uit 50-plussers. Het doel van dit onderzoek is 
om de vraag naar levensloopbestendige (zorg)woningen en de 
wensen en behoeften in kaart te brengen. “Een woning die 

geschikt is of eenvoudig geschikt te maken is voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in 
geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners” 
 
Uw mening levert ons daarom zeer waardevolle informatie op om zo de woning- en 
eventuele daaraan gekoppelde zorgbehoefte in onze leefomgeving te blijven verbeteren. Wij 
hopen daarom dat u even een moment tijd wilt nemen om deze week de bij u bezorgde 
enquête, of de online enquête, te beantwoorden ter ondersteuning van ons onderzoek.  
 
Wij voeren dit onderzoek uit onder inwoners van de gemeente Sluis in de leeftijd van 50 jaar 
en ouder. U kunt de antwoorden anoniem aan ons verstrekken en deze worden 
vertrouwelijk behandeld. Het invullen van deze enquête kan tot 11 april 2019. 
 
Demi Goense is dit onderzoek gestart met als doel, te kijken wat de wensen en behoeften 
zijn van de inwoners van de gemeente Sluis met betrekking tot levensloopbestendig wonen. 

Ik/wij rekenen op een goede respons en hopen dat u hieraan wilt meewerken.  

Het is ook in het belang van mijn afstudeerstage aan de opleiding “Ondernemerschap en 
Retail Management” aan de “Avans Hogeschool” te Breda.  

Deze week zal iedereen ook de Enquête op de deurmat zien verschijnen. 

Vul de enquête in en maak kans om één van de drie overnachtingen te winnen in Fort 
Imperial aan het Spuiplein in Breskens en ervaar het wonen in een appartement met 
zeezicht. 
 

De online versie hiervan kun je ook invullen via deze link: 

www.verhage-lemahieu.nl/levensloopbestendigwonen   

 

 
  

http://www.verhage-lemahieu.nl/levensloopbestendigwonen
http://www.verhage-lemahieu.nl/levensloopbestendigwonen


 

 

Weer geld voor verkrotte woningen 
29 januari 2019 
 
 

PERSBERICHT 

De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor 
aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, 
vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie in totaal 1 
miljoen euro beschikbaar. 
Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een 
aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging 
van de woning. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 29 maart. Voor 
de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen. 
In Zeeland staan veel verouderde woningen die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen 
sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Het gevolg 
daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. Om de kwaliteit van 
de woningmarkt te verbeteren, zijn de afgelopen jaren met PIW-geld al ruim duizend huizen gesloopt 
en vernieuwd of samengevoegd. Daarvoor in de plaats is een veel minder groot aantal 
teruggebouwd. 
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert 
de Provincie een aantal informatieavonden.  
Zie het schema hieronder. Of kijk op www.zeeland.nl/piw.     

   Advies over duurzaamheid 

Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die adviseert over het 
duurzamer of energiezuiniger maken van woningen, en over subsidieregelingen en goedkope 
leningen hiervoor. 

Informatieavonden PIW 

Waar Wanneer Hoe laat 

Gemeentehuis Tholen 21 februari 18.00-20.00 uur 

Gemeentehuis Zierikzee 21 februari 19.00-21.00 uur 

Gemeentehuis Sluis 27 februari 17.00-19.30 uur 

Gemeentewinkel Hulst 27 februari 18.00-20.00 uur 

Stadskantoor Goes 28 februari 18.00-20.00 uur 

Stadskantoor Middelburg 28 februari 18.00-20.00 uur 

Gemeentehuis Terneuzen 11 maart 19.00-21.00 uur 

Contact Team Communicatie +31118631050 communicatie@zeelandnet.nl 

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/provinciale-impuls-wonen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/provinciale-impuls-wonen

