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Paras Concepts BV 
Scheldestraat 4a 
4506 KL Cadzand-Bad 

T:  + 31 85 002 07 30 
W:  www.paras.nl 
E:  info@paras.nl 

Wij zijn sterk in het ontwikkelen van 
concepten in de bouw waarbij er een 
kwaliteitsslag wordt gemaakt in bestaande 
gebouwen en een optimalisatieproces 
wordt gerealiseerd in de nieuwbouw. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor het 
ontwerpen en technisch uitwerken van 
omgevingen, gebouwen, interieur en 
interieurproducten.

Paras Concepts, Design, Development 
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Kaai 2 - 4511 RC Breskens - +31(0)117 385380
info@dedukdalf.com - www.dedukdalf.com  Alle dagen open !

Voor dagelijks vers brood en broodjes

Koningsbrood – westvlaamsboerebrood 
groese bruine / tripel-pain de Campagne

Dagelijks ruim assortiment koffiekoeken

Vanaf 1 april t/m oktober elke zondag open !

!
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Voor meer info of afspraak:
Boulevard de Wielingen 49

4506 JK Cadzand-Bad
0031 117 392110

info@strandhotel.eu
www.strandhotel.eu

SPA & Wellness aan zee

Beach Relaxation Massage
Bamboe Massage
Schelpen Massage

Lichaamsscrub
Massage Workshops
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Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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BROOD
BANKET
BELEGDE BROODJES
KAAS
BABBELAARS
SPECIALITEITEN

Boulevard de Wielingen 35
4506 JK  Cadzand Bad
0117 39 26 85
lagaguette@planet.nl

Facebook.com/ 
BakkerijLaBaguette

opslag van vissersbootjes en reparatie 
 
A. J. de Putter 
Erasmusweg 9
4506 AA Cadzand
T. 0117 - 391342
E. aputter@zeelandnet.nl

Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl
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advies & bouwbegeleiding
renovatie & onderhoud

J.R. (Jan) Voerman
Badhuisweg 1 - 4506 BA  Cadzand

tel. (0117) 391994
fax (0117) 392987
GSM 06 51342656

info@voermanbouw.nl

< 20 >



< 21 >



< 22 >



< 23 >



Mariastraat 28
Cadzand-dorp

Info of afspraak :
0117-391712
06-55345402
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Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van 
de dorpsraad, stuur dan uw email adres naar 

info@dorpsraadcadzand.nl en u krijgt onze nieuwsbrief
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Sportief plezier voor iedereen

Het echte golfspel over kortere afstanden! 
Voor zowel beginners, recreanten als ervaren golfers! 
Nabij hoofdingang Noordzee Residence Cadzand-Bad 
9 uitdagende holes! 

Voor openingstijden & tarieven: 
www.shortgolf-cadzandbad.nl

Shortgolfcadzandbad

Lange Strinkweg 1
4506 JG Cadzand-Bad 
0117-391234 / 06-34281034

Ook leuk voor bedrijfs- en familie-uitjes
9 uitdagende holes!
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Projectmanagement
Omgevingsmanagement
Strategie & visie
Aanbestedingen

Isabelle Scherbeijn van de Voorde 

T: +31(0)6 - 53 13 67 13
E: info@tschaep.nl
W: www.tschaep.nl

Verhuurbureau
De Blauwe
Zeedistel

Rudi en Mirjan de Lijser
Duindoornstraat 3 
NL-4506 KH  Cadzand-Bad
Tel.nr. 0031(0)117-391698
info@blauwezeedistel.nl
www.blauwezeedistel.nl

Verhuur van luxe bungalows,
woningen en appartementen

Website:
www.dehemelsevrede.nl

E-mail:
info@dehemelsevrede.nl

Je bent
van harte
welkom bij
Astrid en
Gerlinde
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info@zeeuwseevenementen.nl • T 06-23732494
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BAKKERIJ FINESSE 
Voor als het écht lekker 

moet zijn … 
 

 

Uw Belgische warme bakker  
te Cadzand-Bad 

 

Boulevard de Wielingen 56 
4506 JL CADZAND-BAD 

0117-39 20 33 

Openingstijden  
www.bakkerij-f inesse.nl 

Maandag t/m zaterdag geopend

Boulevard de Wielingen 7a 
Cadzand-Bad - Tel. 0117 850404

Beachwear&Casual kleding, schoenen, slippers, 
zonnebrillen, tassen en leuke accessoires. 

Ruime keuze voor jong en wat minder jong, 
slank en volslank. 

Ibiza- en Bohemian style of iets klassieker, 
we hebben het allemaal. We verkopen o.a. 
Brunotti, City of Sales, Sperry, Converse, 
Mariener,Turquoise by Daan, Ipanema, 

schoonheidsprodukten van Z Life 
en Eikado voor hem/haar.
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1. Vraag van John van Overloop: waarom reageert de gemeente niet op mail?

 Chris van de Vijver (CvdV): het is de  bedoeling dat gemeente binnen 30 dagen 
reageert. Neemt ze mee. Er wordt gewerkt aan een nieuw concept dienstverlening.

2. Rinus de Lijser: er is gesproken over 300 nieuwe woningen. Moet volgens hem 300 
BETAALBARE woningen zijn.

3. Jan Leenhouts: complimenten voor de dorpsraad.

 Hoe zit het met de dorpsvisie. Je kunt namelijk geen plannen ontwikkelen als je geen 
visie hebt. Wat merken we van de ontwikkelingen in Bad voor Dorp. Wandelpad / 
fietspad. 

 CvdV: reageert: we moeten het samen doen. Fietspad is bekend maar probleem is 
grond en geld.

4. Joop Risseeuw  is het eens met dhr Leenhouts. Cadzand Bad is bloeiend maar er 
moet een verbinding komen tussen beide kernen. Er moet iets gebeuren om mensen 
naar het dorp te trekken maar wat weet hij zelf ook niet. 

5. Anneke van Iwaarden: heeft de oplossing voor punt 4. Een openbaar toilet voor het 
dorp.

6. Henk de Lijser: beste idee was te korte bedenktijd om te reageren. Voetbal had wel 
ideeën. Hij heeft twee keer een reactie gestuurd op invulformulier op website maar 
geen reactie terug. Gaan we uitzoeken.

7. Conny Almekinders vraagt of de communicatie tussen de gemeente en de dorpsraad 
verbeterd is.  Als Isabelle daar negatief op reageert vraagt Chris van de Vijver om 
voorbeelden. Dorpsvisie is een voorbeeld. Binnenkort samenkomen met wethouder 
om communicatie tegen het licht te houden.

8. Bram de Keuninck weet niet of hij in bad of dorp woont. Hij denkt wel dat bad en 
dorp meer moeten samenwerken, hoe weet hij ook niet precies.

9. Herman van Liere geeft aan dat het huisvesten van seizoenarbeiders een groot 
probleem is.  

 Wethouder erkent het probleem,  zal hierover in overleg gaan.

10. Jan Voerman geeft aan dat het lastig is als ondernemer om in Cadzand 
Bad te werken zonder parkeerboete te krijgen. Vroeger kon men een 
ondernemersparkeervergunning kopen. Dit zou voor mensen die onderhoud plegen 
aan huizen en tuinen, thuis- en buurtzorg, etc. een goede zaak zijn. Chr. Van de 
Vijver neemt het mee. Er wordt al aan gewerkt!
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Vragen jaarvergadering 2018 van 
aanwezigen richting de gemeente



< 37 >



Voerman Groen
al meer dan 25 jaar sterk in groen

Zuidzandseweg 23
4506 HC  Cadzand
Tel. (0117) 392106
Fax (0117) 391991
E-mail: info@voermangroen.nl
www.voermangroen.nl

hoveniers
groot groen
houtsnippers
bestratingen
beplantingen
grondwerken
verhuur
gladheidsbestrijding

vhg
vereniging

van hoveniers en
groenvoorzieners
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Zangexamen:

Politiek café:

Foto Anneke Jansens


