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Dorpsraad Cadzand

Jaarverslag
Graag doen we u middels deze nieuwsbrief het jaarverslag van 2020 toekomen. Helaas kunnen
we dit verslag niet mondeling toelichten tijdens een jaarvergadering zoals u gewend bent. Mocht
u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag of een extra toelichting willen op
bepaalde punten, schroom dan niet ons te benaderen via info@dorpsraadcadzand.nl.
Klik op de onderstaande link om het jaarverslag in PDF-formaat te openen.
Jaarverslag 2020 definitief.pdf

Kernbezoek college Burgemeester &
Wethouders september 2020
28 September 2020 vond er een digitaal 'kernbezoek' plaats van het college Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Sluis. We zijn blij dat we nu de notulen van dit gesprek met u
kunnen communiceren. In de tussentijd zijn er al enkele acties op besproken punten
ondernomen. Deze lichten we toe in de bijlage die u hieronder ook kunt vinden.
Klik op de 2 links hieronder om de bestanden in PDF-formaat te openen.
28-09-2020 Notulen ten behoeve van kernbezoek Cadzand College B&W pdf.pdf
Bijlage bij de Notulen Kernbezoek College B&W.pdf

Activiteiten 2021
We hopen natuurlijk in 2021 weer verschillende activititeiten te kunnen organiseren. En elkaar
ook weer te kunnen ontmoeten zoals we gewend waren!
Voorlopig hebben we de volgende data geprikt voor de verschillende activiteiten:
Brunch : 13 juni 2021
Puzzeltocht per fiets of benenwagen: 26 juli 2021
Kermis : 3-4 september 2021
Oproep: als Dorpsraad Cadzand we willen graag nieuwe bewoners van Cadzand verwelkomen
met een kaartje. Aangezien we niet precies weten wie waar wanneer nieuw komt wonen, willen we
graag een oproep doen. Komen er bij u in de straat of buurt nieuwe mensen wonen, zou u dat dan
aan ons door kunnen geven via de mail? Alvast bedankt!
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