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Nieuwsbrief

Lentenieuws 2021
Zo gedicht, zo gedaan
Scholen dicht, zwembad dicht, alles dicht.
Maar ik ben dichter!
Net wat lichter, als ik alles open dicht.
Dicht ik op afstand, elke afstand, dichter,
tussen jou en mij.
Open ik met een gedicht en jou wat
dichterbij.
(uit coronadichtbundel Unicef)
Veel leesplezier met ons voorjaarsnieuws !

Algemeen
Ook in deze coronatijden houden we, met een
kleiner vlammetje weliswaar, het vuur
brandende. Hier volgt een kort overzicht van
kleine en grote punten die afgelopen 6
maanden aan bod kwamen.
- Dankzij een melding werden we op de hoogte
gesteld van het niet goed functioneren van de
AED kasten. Via Hartslag.nu proberen we alle
AED’s in Schoondijke juist in kaart te brengen
en goed te laten functioneren.
- De gemeente Sluis is bezig met de opmaak
van een beleidsplan rond de
speelvoorzieningen. Ook voor Schoondijke
hebben we alvast een overzichtsplan. Stuur
een berichtje als u graag het pdf-doc wil
inkijken.
- Deze zomer willen we ons dorpsplein graag
nog meer kleur geven. We zijn in
onderhandeling met Sierteelt Van Hoeve,
ondernemersvereniging DES en de gemeente
over extra bloembakken voor het plein en bij
inkom van ons dorp.
- In ons dorp zijn opnieuw een aantal
wegenwerken opgestart. De betrokken straten
zijn hierover per brief geïnformeerd. Meer info
in bijgevoegde mail in bijlage.

Wisten jullie dat de activiteitencommissie / Schoondijke actief op
Koningsdag 27 april een Picknick fietstocht organiseert ?
Meer info op de facebookpagina van Schoondijke actief !
https//www.facebook.com/Schoondijke-Actief-507395132714154/

Nieuws vanuit de commissies

Binnen de dorpsraad zijn intussen 4 commissies aan het werk ! Hier een kort overzicht van hun
werkzaamheden.
(Aanspreekpunt: Richard Pijcke)

Aanspreekpunt: Jurgen Willemsen

Het project ‘bos van
Schoondijke’ is nog steeds
actief, alleen zijn we in
afwachting van een beslissing
door de Provincie over
volgende stappen.
De resultaten van de enquête
zijn verwerkt in een kort
overzicht van elementen die er
minimaal op het terrein
moeten komen (paden,
speelmogelijkheden enz.). De
Provincie moet zich nu
beraden over de financiële
ruimte die voor de uiteindelijke
inrichting ter beschikking zal
worden gesteld. Ook zal er
waarschijnlijk nog een
bestemmingsplanwijziging
moeten komen.
Zodra wij duidelijkheid hebben
over de concrete
mogelijkheden pakken we de
draad weer op met het verder
uitwerken van het definitieve
inrichtingsplan.

(Aanspreekpunt: Kitty de Rijk)

Er zijn leuke reacties
binnengekomen op de
kerstcadeautjes actie.
Intussen hebben alle 52
aangeslotenen een leuke
kaart gekregen

Een 25-tal inwoners van
Schoondijke hebben
gereageerd op de oproep
voor seniorenwoningen.
Het infomoment staat nu
vast op zaterdag 24
april. Alle
geïnteresseerden worden
persoonlijk uitgenodigd.

(Aanspreekpunt Francess)

De aangeslotenen kunnen
steeds contact opnemen met
de commissieleden als er
hulp nodig is.

Om jullie goed op de
hoogte te houden van het
reilen en zeilen binnen ons
dorp, is een goede
communicatie belangrijk.
Hoe zetten we zowel
digitale als ‘andere’
middelen in, om jullie goed
te informeren? Wil je
hierover mee nadenken en
heb je talent om onze
website mee te helpen
moderniseren, dan horen
we het graag!

Meedenken of meewerken ? 1 mailadres dorpsraadschoondijke@gmail.com
De gemeente start op woensdag 21 april een nieuw initiatief ‘Burger aan Zet’.

Heb je zin om mee te denken over kleine of grote initiatieven in ons dorp, dan bevelen we deze
avond warm aan!

Info Wegenwerken:
Dinsdag 6 april is Aannemingsbedrijf De Bokx gestart met de herinrichting van de Koningin Julianastraat
en Prinses Irenestraat.
Naast de herbestrating worden ook de rioolhuisaansluitingen vernieuwd en het aantal parkeervakken
uitgebreid.
De werkzaamheden nemen naar verwachting circa 10 weken in beslag, van week 14 t/m 23.
We starten in de Koningin Julianastraat en eindigen in de Prinses Irenestraat.
De aanwonenden en de school zijn per brief door de aannemer geïnformeerd, in deze brief staan ook
de contactpersonen van de aannemer (uitvoerder) en de gemeente (toezichthouder).
Met vriendelijke groet,
Robin Buitendijk
Adviseur Openbare Werken , gemeente Sluis

