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Nieuwsbrief Juli 2020
Beste Kezantenoar en andere lezers,
Zo midden in de zomer komen we met enkele nieuwsberichten vanuit de dorpsraad Cadzand en vanuit de gemeente
Sluis. Het toerisme en de temperatuur (!) zijn weer flink aangetrokken in onze streek. Hopelijk volgt het corona-virus
deze stijgende lijn niet...
Zoals jullie weten hebben we jammergenoeg tot nu toe geen activiteiten kunnen organiseren. Ook de kermis van 4-5-6
september is afgelast. Achter de schermen wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe activiteit die we hopelijk in
augustus nog kunnen doen. Meer hierover wordt zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd middels deze
nieuwsbrief en facebook.
In deze nieuwsbrief komende de volgende punten aan de orde:
1.
2.
3.
4.

Antwoorden vragen Jaarvergadering
Whats-app pilot gemeente
Inwoners bedankt!
Kernbezoek college B&W

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons altijd bereiken via de mail: info@dorpsraadcadzand.nl of u kunt de
dorpsraadleden bellen. Onze telefoonnummers staan op de website www.dorpsraadcadzand.nl onder kopje "wie zijn
wij?"
We wensen iedereen een fijn vervolg van de zomer toe: aan het werk of op vakantie. En laten we onze alertheid met
betrekking tot de corona-maatregelen niet verslappen, nu de besmettingen weer oplopen. Hopelijk tot ziens in goede
gezondheid!
Namens de dorpsraad,
Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Maatje, Peter, Constant, Jan, Marianne en Marie-José

Antwoorden vragen jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 31 januari van dit jaar, zijn er vanuit de bewoners verschillende vragen gesteld aan de
gemeente. We hebben even op de antwoorden moeten wachten, maar nu dan toch ontvangen. In het onderstaande
document kunt u de vragen en bijbehorende antwoorden lezen.
Beantwoording vragen jaarvergadering Cadzand 2020.pdf

Whats-app pilot gemeente
Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de drukte in de kern Sluis gemonitord om zo de 1,5 meter afstand te
kunnen waarborgen. Eén van de maatregelen die hiervoor wordt gebruikt is het stoplichtsysteem. Gebleken is dat er
behoefte is om actief te communiceren over de actuele drukte in Sluis. Zodoende de bezoekersstroom ook beter te
kunnen spreiden.
17 Juli j.l. is er vanuit de gemeente gestart met een pilot: de berichtenservice Sluis. Inwoners, ondernemers, toeristen
en overige geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een formulier op onze website. Na het invullen van het
aanmeldformulier en het invoeren van het telefoonnummer in de eigen telefoon, worden zij toegevoegd aan onze
verzendlijst. Zij worden, door de coördinatoren ter plaatse, via WhatsApp op de hoogte gehouden van actuele
informatie over de drukte in Sluis.
CODE GROEN: Wees welkom in Sluis! Wees sociaal en houd 1,5 meter afstand.
CODE ORANJE: Het is druk in het centrum van Sluis, houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte. Houd 1,5
meter afstand.
CODE ROOD: Het centrum van Sluis is momenteel ‘vol’. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om op een andere
dag/tijdstip terug te komen. Of breng een bezoek aan de kust of een andere plaats in West-Zeeuws-Vlaanderen, zoals
Breskens, Cadzand-Bad of Oostburg. Kijk voor tips op: www.ontdekwestzeeuwsvlaanderen.nl.
Is het te druk in Sluis? Dan verzoeken we bezoekers om op een rustiger moment terug te komen. Of een bezoek aan de
kust of een andere plaats zoals artistiek Groede, cultuurhistorisch Aardenburg, centrumvoorziening Oostburg,
maritiem Breskens of stijlvol Cadzand-Bad te brengen.
De gemeente werkt al enige tijd met borden langs de ingangswegen van Sluis waarbij ze gebruik maken van het
stoplichtsysteem. Daar komt nu de pilot berichtenservice Sluis bij. Kijk voor alle maatregelen die de gemeente Sluis
deze zomer treft op:
https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Nieuws/Nieuwsdossier_Coronavirus/Liveblog_coronavirus.

Inwoners bedankt!

Kernbezoek college Burgemeester & Wethouders
Op 28 september zal het jaarlijkse kernbezoek van het college van Burgemeester en Wethouders weer plaatsvinden.
In verband met de corona-beperkingen zal dit digitaal plaatsvinden en is er helaas geen sessie voor de bewoners.
Graag willen we u toch in de gelegenheid stellen om vooraf uw input te leveren en uw vragen te stellen aan het college
B&W via de email. Stuur uw mail met input of uw vragen vóór 1 september naar info@dorpsraadcadzand.nl. We
zullen deze dan inbrengen en de reactie publiceren via deze nieuwsbrief. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
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