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Jaarverslag 2020 

 
Beste Dorpsbewoners en belangstellende van Dorpsraad Cadzand. Aangezien we nog midden in een 

lockdown zitten en we niet de verwachting hebben dat we op korte termijn weer met zijn allen 

bijeen kunnen komen in het Zwingebouw voor onze jaarlijkse jaarvergadering, hebben we als 

dorpsraad ervoor gekozen dit jaar u schriftelijk op de hoogte te brengen van hetgeen we afgelopen 

jaar hebben verricht. Ook wij als dorspraad werden geconfronteerd met de Corona-uitbraak wat 

uiteraard gevolgen heeft gehad voor onze activiteiten het afgelopen jaar. 

 

Samenstelling dorpsraad 

Afgelopen jaar hebben er enkele wijzigingen plaats gevonden in de samenstelling van onze 

dorpsraad. In 2020 hebben we afscheid genomen van Conny Nortier die de afgelopen jaren 

uitstekend de rol van secretaris heeft vervuld. Haar functie is overgenomen door Marie-José van den 

Heuvel. In de zomer hebben we kennis gemaakt met Maaike Voerman waarna ze heeft besloten lid 

te worden van de dorpsraad. Deze maand heeft Peter Wyckaert besloten te stoppen met zijn rol 

binnen onze dorpsraad. Ons bestuur kent dus nog 10 leden, waaruit blijkt dat er nog steeds een hele 

grote betrokkenheid van de dorpsbewoners bij de dorpsraad is. Per januari zijn de rollen van Ludo 

Kielman en Wigbert Steenbeek omgewisseld. Waardoor Ludo onze voorzitter is geworden en 

Wigbert de rol van vice-voorzitter van onze dorpsraad op zich neemt. 

 

Samenwerking andere stichtingen en verenigingen 

Begin vorig jaar heeft de dorpsraad een hernieuwde kennismaking gehad met Stichting Cultureel 

Cadzand (SCC). Er is gezamenlijk gekeken naar wat de taken van de dorpsraad zijn en welke van SCC. 

Er is tevens over de (onveilige) verkeerssituatie bij de molen gesproken. Later in het jaar is kennis 

gemaakt met de nieuwe voorzitter van SCC. Ook is er in kennis gemaakt met de in 2020 opgerichte 

stichting The Heart Pimpers Cadzand. Hierbij is gesproken over wat de dorpsraad doet en wat The 

Heart Pimpers doen en willen gaan doen. En waar we eventueel kunnen samenwerken of elkaars 

acties kunnen versterken. 

Als dorpsraad hebben we plannen gemaakt om met en voor alle verenigingen en stichtingen binnen 

en rond Cadzand, een verbindingsactiviteit te organiseren.  Door deze activiteit willen we elkaar en 

onze doelstellingen beter leren kennen, zodat samenwerking in de toekomst makkelijker wordt. Door 

Covid heeft deze activiteit nog geen doorgang kunnen vinden. 

Ook behouden we onze samenwerking met de andere stads- en dorpsraden. Zo hebben we in 

november het digitale stads- en doprsradenoverleg bijgewoond. Ook zijn er plannen gemaakt om 

met bepaalde stads- en dorpsraden, die tegen dezelfde problemen aanlopen als wij in Cadzand, 

nauwer samen te gaan werken. Deze plannen worden verder uitgewerkt in 2021. 

 

Overleg met de gemeente 

Gedurende het jaar zijn er diverse overleggen geweest met de gemeente. Zo hebben we in januari 

gesproken met wethouder Ploegaert en Mark Cijsouw over de ontwikkelingen in Cadzand. In een 

ander gesprek is er gesproken over de parkeerplannen. Er is een evauluatie geweest met de 

gemeente over het convenant wat er ligt tussen de gemeente en alle stads-en dorpsraden. 

In september is er een digitaal overleg geweest met Burgemeester en wethouders. Van meerdere 

mensen uit het dorp hebben we hiervoor input gehad, waarvoor onze dank! Er is vooral gesproken 

over verkeersdrukte en leefbaarheid met betrekking tot woningen. De notulen van dit gesprek (met 

een toelichtende bijlage) wordt middels deze nieuwsbrief apart verspreid. Naar aanleiding van dit 
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gesprek is er met Jacky van Cuijk een rondje door Cadzand geweest, om onderhoudszaken te 

bespreken.  

In oktober hebben we digitaal kennis gemaakt met Noortje van Cadsand: één van de nieuwe 

opbouwmedewerkers bij de gemeente. Zij heeft zich in het derde nummer van het Kerzantenoartje 

voorgesteld aan u als bewoner.  

In december hebben we digitaal overleg gehad met ambtenaren van de gemeente over onze 

zienswijze bestemmingsplan Mariastraat. Ook is er nog extra overleg geweest met wethouder 

Poisoinier en ambtenaren over het eerdere gesprek met het college van B&W dat in september 

plaats vond, waarna de notulen van dit overleg door de gemeente zijn aangepast. Vandaar dat deze 

notulen ook wat langer dan verwacht op zich heeft laten wachten.  

 

Naast dat we (digitaal) overleggen met de gemeente, geven we ook op andere wijzen onze input bij 

de gemeente. Zo hebben we het afgelopen jaar de gemeente benaderd nav de aanrijding op de 

Zuidzandseweg om deze onveilige situatie nogmaals onder de aandacht te brengen. Verder hebben 

we een zienswijze ingediend op het Visiedocument Krachtig Verbonden van de gemeente. Onze 

ingestuurde punten met betrekking tot het Visiedocument hebben betrekking op: de overlast/ 

aantasting van de leefbaarheid door toeristische verhuur woningen; de ontwikkeling van de 

woningmarkt en we hebben onze zorgen geuit over de verkeersdrukte naar kust. Tot slot hebben we 

ook onze zorgen geuit over het plan van de gemeente om alle voorzieningen te centreren in de vijf 

grootste kernen;  

 

Activiteiten 

Gedurende 2020 hebben we voor zover dat ging onze gebruikelijke activiteiten wederom 

georganiseerd. Op 31 januari hadden we onze jaarvergadering, waar we na het officiële gedeelte 

werden getrakteerd op een enthousiast verhaal van Hans Sakkers over de Slag om de Schelde. 

Door Corona kon onze jaarlijkse brunch en kermis helaas niet doorgaan. Wel hebben we in de zomer 

een zeer geslaagde eerste Puzzeltocht georganiseerd, welke met inachtneming van alle 

coronamaatregelen al fietsend of lopend kon worden gevolgd. In totaal hebben er 21 teams 

meegedaan! Daarnaast hebben we meegeholpen met Cadzand op de kaart te zetten tijdens de 

Zomerspelen op de radio. In september hebben we op de dag van de minibieb onze eigen minibieb 

naast het Zwingebouw feestelijk aangekleed. Door Corona hebben we het klein gehouden. 

Na meerder keren een datum te hebben geprikt, leek het erop dat we in december toch ‘Heel 

Cadzand Bakt’ konden laten doorgaan. Echter speelde de tweede golf ons toch parten en hebben we 

deze op het laatste moment alsnog moeten aflassen. Wel hebben we nog zelf taarten gebakken voor 

de ouderen van de seniorensoos en deze persoonlijk langsgebracht. Dit werd door de oudere 

bewoners van Cadzand heel erg op prijs gesteld! 

 

Tot slot is er  uiteraard ook ieder kwartaal uw vertrouwde Kezantenoartje uitgebracht en verspreid. 

 

Om bovenstaande te kunnen bereiken hebben we diverse malen vergaderd met elkaar. Toen het        

mogelijk was vergaderde we fysiek bij elkaar en enkele keren digitaal. Ook hebben we door Corona 

enkele vergaderingen geannuleerd. Tijdens deze vergaderingen is er naast bovenstaande ook 

aandacht geweest voor de over overlast van hondenpoep in Cadzand; onderhoudszaken van de   

travalje, het plakkebord, de dorpspomp, de borden bij de inkom van Cadzand; groen (onkruid) 

overal; dierenbeelden in Cadzand; de dorpsbieb, etc…. 
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Financieel 

Aan het hiervoor beschrevene hangt ook een financieel plaatje vast. Hieronder treft u de financiële 

verantwoording aan voor 2020 met een korte toelichting: 

 

 
Bestuur 

Onder bestuur treft u de doorlopende kosten welke gemaakt worden om de stichting in stand te 

houden. Hieronder bevinden zich de bankkosten, verzekering, vergaderkosten, website enz. Ook 

bedanken we ieder jaar de mensen die zich vrijwillig inzetten voor de dorpsraad. En we hebben 

enkele dorpsbewoners verblijd met een kleine attentie als we dat nodig achten. Bijvoorbeeld bij het 

jubileum van Café in den Buitenlust. Voor deze kostenpost ontvangen we van de gemeente een 

standaard subsidie van € 1.000. 

 

Kermis 

U ziet wel een kostenpost staan voor de Kermis zonder dat deze er is geweest in 2020. Tijdens de 

kermis van 2019 zijn er diverse vernielingen geweest, waaronder een gat in de wc-deur. We hebben 

als dorpsraad geprobeerd deze kosten middels de vrijwilligersverzekering van de gemeente te 

verhalen. Dit is niet gelukt omdat deze vernieling door een onbekende “gast” van de kermis is 
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aangebracht en niet door een vrijwilliger van de dorpsraad zelf. Onder de verzekering van de 

dorpsraad valt enkel de bezittingen van de dorpsraad zelf en niet wanneer de dorpsraad een gebouw 

huurt. Hierdoor zijn de forse reparatiekosten helaas voor rekening van de dorpsraad gekomen. 

 

Bloembakken 

Na dringende oproepen voor sponsoring vorig jaar, zien we dat het verlies op de bloembakken 

geringer is dan de jaren daarvoor. Er hebben meer bewoners gesponsord, waarvoor uiteraard onze 

dank! Hierdoor merken we dat de dorpsbewoners de bloemenpracht echt waarderen. We willen 

daarom ook in 2021 kijken naar alle mogelijkheden om de bloembakken te behouden. In een 

normaal jaar worden de opbrengsten van de kermis aangewend om dit verlies te dragen. 

 

Kezantenoartje 

De kosten van de kezantenoartjes worden nagenoeg geheel vergoed uit de advertentie opbrengsten. 

Dit jaar waren niet het gehele jaar alle advertenties volplaatst, waardoor de kosten niet 100% zijn 

gedekt. Voor 2021 hebben we toch besloten de tarieven van de advertenties nog niet te verhogen, 

omdat we begrijpen dat veel ondernemers, die bij ons adverteren, het door de Corona-maatregelen 

erg moeilijk hebben.  In een normaal jaar worden de opbrengsten van de kermis aangewend om dit 

verschil op te vangen. 

 

Subsidie 

De dorpsraad ontvangt voor diverse activiteiten subsidie. Nu niet alle geplande activiteiten doorgang 

hebben kunnen vinden, is niet alle subsidie aangewend zoals eerder begroot. Voorlopig heeft de 

gemeente besloten dat de subsidie niet hoeft te worden terugbetaald en dat deze in 2021 mag 

worden gebruikt. Het definitieve besluit is hier echter nog niet over genomen.  

 

Raboclubkas 

Dankzij al uw stemmen hebben we een mooie bijdrage mogen ontvangen van de Raboclubkas. Ook 

hiervoor onze dank voor alle stemmers! 


