
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Het heeft even geduurd, maar hier ligt dan weer de nieuwsbrief voor u. Soms gebeurt er achter de schermen van 

alles, maar is het nog te weinig om hier iets concreets over te melden. Dit was de afgelopen maanden het geval; 

vandaar dat de nieuwbrief wat later komt dan u van ons gewend bent. 

 

Bestuurswissel Dorpsraad 

 

Per 1 januari 2017 wisselt het bestuur van de Dorpsraad Cadzand van samenstelling. Na jarenlang met veel 

energie en inzet de dorpsraad aangevoerd te hebben neemt Jan Voerman afscheid als voorzitter. Jan blijft wel 

deel uitmaken van de Dorpsraad Cadzand als lid. Isabelle Scherbeijn van de Voorde neemt de rol van voorzitter 

over. Marjolein Vinke-Warmoeskerken wordt penningmeester en Conny Nortier blijft secretaris van de 

dorpsraad. 

 

Binnen de Dorpsraad Cadzand zijn de onderwerpen die de dorpsraad aangaan verdeeld over de leden. Zij zijn 

verantwoordelijk voor hun ’portefeuille’ en worden daarbij ondersteund door de collega dorpsraadleden. De 

Dorpsraad Cadzand bestaat uit de volgende leden met tussen haakjes hun rol en/ of onderwerpen waarvoor ze 

verantwoordelijk zijn: 

 Isabelle Scherbeijn van de Voorde (Voorzitter, Leefbaarheid) 

 Conny Nortier (Secretaris, Verkeer&Veiligheid, Openbare Inrichting) 

 Marjolein Vinke-Warmoeskerken (Penningmeester) 

 Jan Voerman (Ontwikkelingen Cadzand-Bad) 

 Maatje van de Luyster 

 Inge de Jonge (Kezantenoartje) 

 Shelly Beaufort-Termont (Communicatie, Ambassadeurs&Participatie, Evenementen) 

 Wigbert Steenbeek (Contacten Dorpsraden, Jaarvergadering) 

 Peter Wyckaert 

 

Alle leden van de Dorpsraad Cadzand zijn bereikbaar via info@dorpsraadcadzand.nl (svp geen andere 

emailadressen gebruiken voor algemene mails). Voor telefoonnummers van de dorpsraadleden kunt u terecht op 

www.dorpsraadcadzand.nl.  

 

Tweede woning beleid 

 

Ondanks de enorme inzet van de dorpsraden van Cadzand, Zuidzande en Groede komen er geen beperkende 

regels voor het aantal tweede woningen in de gemeente Sluis. Een meerderheid van de gemeenteraad ging 

donderdagavond akkoord met het voorstel van B en W om niet in te grijpen in de woningmarkt.  

Daarmee komt voorlopig einde aan een maandenlange, soms emotievolle discussie, die over veel meer ging dan 

alleen stenen. Dorpsraden van met name Groede, Cadzand en Zuidzande vinden dat de leefbaarheid in hun 

dorpen achteruit vliegt door de toename van het aantal tweede woningen. Zij wilden dat er een maximum wordt 

gesteld aan het aantal. Vóór de vergadering van donderdag was al duidelijk dat zij steun kregen van D&T, PvdA 

en SP, en niet van Nieuw Gemeentebelang, VVD en Lijst Babijn. 

De sleutel lag daardoor bij het CDA. Die had vooraf al gezegd wel wat te zien in maatregelen in bepaalde 

dorpen, maar zag veel juridische en praktische haken en ogen aan maximering. Ook wethouder Peter Ploegaert 
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bleef donderdag hameren op mogelijke juridische consequenties. Die onzekerheid was voor het CDA uiteindelijk 

reden in te stemmen met het voorstel van B en W. 

Een ruime raadsmeerderheid ging even later akkoord met een voorstel van Nieuw Gemeentebelang om per dorp 

de behoefte aan met name starters- en levensloopbestendige woningen te peilen. B en W moeten er daarna, in 

overleg met de provincie, alles aan doen om vervolgens ook daadwerkelijk in de dorpen te kunnen bouwen.  

 

 

Dorpsboomgaard 

De dorpsraad is nog steeds bezig met het plannen van een dorpsboomgaard. Ondertussen is er overleg geweest 

tussen de gemeente, dorpsraad en Stichting Landschapsbeheer Zeeland om aan het ontwerp te beginnen. 

 

SLZ is nu aanzet om het ontwerp + beplantingsplan uit te werken en dan kunnen we het ontwerp met 

bijbehorende uitleg presenteren. 

In voorbereiding hierop zijn we alvast op zoek naar een aantal vrijwilligers die snoeiwerk zouden willen doen in 

de boomgaard wanneer dit nodig is. Hiervoor kan gratis een korte cursus gevolgd worden op 6, 13 en 18 februari 

in Zeeuws-Vlaanderen (Vogelwaarde). De Dorpsraad Cadzand neemt de kosten voor de cursusboeken op zich 

De cursus is enkel gratis voor mensen die zich willen inzetten voor de dorpsboomgaard Cadzand. 

Uitleg cursus: 

Het seizoen voor de snoei en de aanplant van hoogstamfruitbomen is gestart. Heeft u hoogstamfruitbomen staan 

en wilt u weten hoe u deze kunt snoeien? Of wilt u graag meer weten over hoogstambomen in het algemeen? 

Kom dan naar de cursus Hoogstamfruit snoeien op 6, 13 en 18 februari 2017 van Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland. Deze uitgebreide cursus is bedoeld voor beginnende snoeiers die zelf hun boom willen leren snoeien of 

wie wat meer willen weten over hoogstamfruitbomen. Ook mensen zonder eigen fruitbomen kunnen meedoen.  

Inhoud  

Het is niet zo moeilijk en vaak een kwestie van durf. Toch is het snoeien van een hoogstam heel anders dan een 

fruitboom in de boomgaard bij de fruitkweker. Hoogstamfruitbomen vragen om een andere benaderingswijze en 

manier van snoeien. Voor je boven in die boom gaat knippen, moet je goed weten wat je gaat doen. 

Hoogstambomen zijn waardevolle landschapselementen en om ze zo lang mogelijk in stand te houden is 

specifieke kennis vereist. Met deze cursus nemen we u mee in de wereld van de hoogstamfruitboom.  

Tijdens de theorieavonden wordt ingegaan op de principes voor snoei van hoogstamfruitbomen, de specifieke 

snoei-inzichten en technieken, de biologie en belangrijkste ziekten van hoogstammen. Tijdens de praktijkdag 

gaat men zelf aan de slag om het geleerde toe te passen. De nadruk zal vooral liggen op het vormgeven en 

onderhouden van hoogstamfruitbomen en het oplossen van veel voorkomende problemen.  

Aanmelden kan door een e-mail naar info@dorpsraadcadzand.nl te sturen,  liefst vóór 1 februari  2017.   

 

Plannen zwingebouw 

De binnenkant van het Zwingebouw is inmiddels helemaal klaar. Tijd om de ruimte rond het Zwingebouw aan te 

pakken. De plannen zijn inmiddels vergevorderd en goedgekeurd door de gemeente Sluis. Aan de voorkant en 

zijkant van het Zwingebouw worden de struiken weggehaald of verlaagd. Op het stuk wat vrijkomt aan de 

voorkant komt een Petanque baan. Er worden ook bankjes geplaatst. Aan de zijkant van het Zwingebouw (aan de 

kant van de ingang) komt een beweegtuin. Denk daarbij aan apparaten om de armen en benen te trainen. Ook 
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hier komen bankjes. Verder komt er aan deze kant een mini bibliotheek. Alles wordt natuurlijk netjes afgewerkt, 

bestraat enz. We zoeken nog steeds vrijwilligers om ons te helpen dit volledig te realiseren. Denk hierbij aan het 

uithalen/verlagen van de struiken, opnieuw bestraten, beweegtoestellen plaatsen enz enz. Geef u hiervoor op via 

info@dorpsraadcadzand.nl en ontvang meer informatie! 

Vrijwilligers evenementen 

De dorpsraad Cadzand blijft ook in de toekomst de brunch en kermis organiseren. Maar zonder een aantal extra 

vrijwilligers is dit bijna onmogelijk. Lijkt het u leuk om bij deze twee evenementen te helpen, geef u dan nu op 

via info@dorspraadcadzand.nl. Bij deze wil ik ook al onze vrijwilligers bedanken die ons het afgelopen jaar met 

allerlei zaken geholpen hebben. 

Namens dorpsraad Cadzand wens ik u hierbij alvast een heel fijn, gelukkig en gezond 2017 

Vriendelijke groeten, 

Isabelle, Conny, Marjolein, Jan, Maatje, Inge, Shelly, Wigbert en Peter 
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