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Beste dorpsbewoners,
We zijn reeds halfweg juli dus even tijd voor een korte
zomernieuwsbrief.
Veel leesplezier !
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Commissie Buitengebied
Jurgen Willemsen is vanuit de dorpsraad verantwoordelijk voor de commissie buitengebied.
Hij is door de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Landschapsbeheer benaderd. De provincie Zeeland, en
Rijkswaterstaat zijn de terreineigenaren van de overhoeken rond de rotonde Damstraat/N676) (zie bijlage
kaartje). Zij willen dit gebied graag een nieuwe mooie groene inrichting geven.
Samen met Sam Janse van Landschapsbeheer is er een enquête opgemaakt.
Door deelname aan deze enquête kunt u meebeslissen.
Op basis van deze resultaten maakt Landschapsbeheer, in samenwerking met de Dorpsraad Schoondijke,
een ontwerp voor het nieuwe ‘dorpsbos’. De resultaten van de enquête worden u meegedeeld.
Alle antwoorden zijn anoniem. Aan het einde van de enquête kunt u desgewenst uw contactgegevens
opgeven, als u betrokken wilt blijven bij het project.
Het invullen van de enquête duurt 5 minuten en de link evenals een kaartje met de locatie vindt u
hieronder.
Tijdpad
Wij willen proberen zoveel mogelijk bij het
oorspronkelijk tijdpad te blijven:
- Inspraak – t/m juli 2020
- Ontwerp – aug t/m oktober
- Uitvoering – nov 2020 t/m maart 2021

LINK: https://nl.surveymonkey.com/r/QRFZK2Q

Commissie Zorg en Aandacht

Wij als commissie willen U allen even bijpraten hoe de stand van zaken is met onze activiteiten.
Doordat de beperkingen gedeeltelijk waren opgeheven had onze commissie weer een volgende
koffiemorgen belegd in ons prachtig MFC.
Het was inmiddels bijna 4 maanden geleden dat wij onze eerste koffiemorgen hadden georganiseerd en
daarom waren we toch wel nieuwsgierig hoe iedereen deze erg stille periode was doorgekomen.
Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken hadden alle dorpsgenoten die
geïnteresseerd waren wel een schrijven gekregen. Ook was die groep nog persoonlijk benaderd om deel te
willen nemen aan onze koffiemorgen op donderdag 2 juli l.l.
We werden die morgen toch wel positief verrast want het aantal deelnemers dat we mochten begroeten
was zomaar 13 personen. Het merendeel waren wel dames, maar ook 1 heer die zich tussen de dames
prima thuis voelde. Toch zouden wij het prettig vinden als er een aantal heren bij zouden komen.
Het was gemoedelijk en erg gezellig en voordat we er erg in hadden was het 11.30 uur en moesten we
weer huiswaarts.
We hebben die morgen wel de volgende afspraken gemaakt:
1.Vaste data voor deze morgen en dat is iedere 1 e donderdag van de maand van 10.00 – 11.30
Dat zijn voor dit jaar 2020 donderdag 6 aug. - 3 sept. - 1 okt. - 3 nov. en 3 dec.
2. Om de kosten van de koffie te dekken betalen alle deelnemers € 1,= per keer.
3. Kent U een persoon die een stukje aandacht nodig heeft, nodig hem of haar uit.
Namens de commissie zorg en aandacht,
Jan Ramondt 401346

- Kitty de Rijk 401973 - Joke Steeneveld 401882

Jacqueline Oosthoek 401316

Rinus Kornelis 401731

‘Krachtig Verbonden’ en ‘Taskforce Marketing en Promotie’.
Dat Zeeland leeft, blijkt uit de vele informatie die we toegestuurd krijgen vanuit de gemeente Sluis.
Vanuit de dorpsraad proberen wij hierop zoveel mogelijk te reageren.
De Visietekst van Krachtig Verbonden zal eind september opnieuw ter inzage worden gelegd na herziening.
De info van de Taskforce Marketing en Promotie hebben we doorgespeeld aan DES en zij zijn hiervan ook
op de hoogte.
Alle info hieromtrent vindt u terug op https://www.wezienjehiergraag.nl/

MFC
•
•
•

Vanuit de dorpsraad vragen we aan de gemeente Sluis aandacht voor het groenonderhoud en de
omgevingsaanleg van het MFC.
De gezamenlijke dorpsraadvergadering die zou doorgaan in Schoondijke in het MFC is uitgesteld
naar eind september.
Het MFC zou tijdens de zomervakantie gesloten worden maar ook daar is een mouw aan gepast.

Voortgang Willemsweg / Lange Heerenstraat:
Hierover hebben we tot op heden geen verdere uitleg.

Allerlei
•

In de dorpsraad kregen we een vraag voor de aanleg van volkstuintjes.
Misschien kan dit meegenomen worden in het project van het dorpsbos.
Een andere mogelijkheid is de aanleg van volkstuintjes aan de achterkant van het MFC zoals
aanvankelijk opgenomen in het omgevingsplan van het MFC.
Indien interesse voor de aanleg van volkstuintjes, graag een berichtje naar
dorpsraadschoondijke@gmail.com.

•

We kregen een vraag over de aanleg voor een wandelpad Technopark / Kattekreek
Binnen Schoondijke zou er een zonnepark worden aangelegd op het Technopark. We bekijken of dit
wandelpad met de aanleg van het zonnepark kan gecombineerd worden.
Daarvoor hebben we eerst meer informatie nodig over de aanleg over het zonnepark. Met de
dorpsraad van Schoondijke zijn we hiervan weinig tot niet op de hoogte. Dit wordt vervolgd.

•

Een vraag van de nieuwe bewoners van het Raadhuis:
Heeft er nog iemand foto’s, verhalen of anekdotes over het vroegere raadhuis ?
Je mag deze info doorsturen naar greta.demeyst@gmail.com

•

Plaatsen van hondendispensers.
De gemeente wil in Schoondijke vuilnisbakken plaatsen met hondendispensers. Hiervoor moeten
wij de plaatsen doorgeven. Wil u graag in uw buurt een vuilnisbak met hondendispensers, dan
graag een berichtje naar dorpsraadschoondijke@gmail.com.

•

Een vraag van een mevrouw uit Gorinchem.
‘Ik ben lichamelijk gehandicapt en verzamel onbeschreven kleurenansichtkaarten van plaatsen in
Nederland. Heeft u voor mij wellicht dergelijke kaarten van uw dorp ?
Bij voorbaat dank, J.E. Walraven, J.Walraven@gorinchem.nl

Tot slot voor wie van fietsen houdt …
De afdeling Routebureau van VVV Zeeland heeft - in samenwerking met Stichting Landelijk Fietsplatform
en in opdracht van Provincie Zeeland - ervoor gezorgd dat de vernieuwde Langeafstand Fietsroute (LF)
Kustroute is bewegwijzerd op het traject langs de Zeeuwse kust.
Vrijdag 10 juli is de route officieel geopend door Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze fietsroute is een
samensmelting van de LF1 Noordzeeroute en de LF10 Waddenzeeroute. In 5-sterren fietsprovincie Zeeland
start je in Cadzand-Bad en na 610 km eindigt de Kustroute in Bad Nieuweschans (Groningen).
https://www.vvvzeeland.nl/nl/lf-kustroute-oid15354/
Geniet van de zomervakantie ! De volgende dorpsraad staat ingepland op dinsdag 8 september.
Nog niet bijgewerkt?
Ons nieuwe mailadres is: dorpsraadschoondijke@gmail.com.

Tot slot boodschap vanuit de gemeente !

