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Nieuwsbrief april 2021
De Dorpsraad Cadzand

Beste Kezantenoaren,
Graag komen we weer met enkele nieuwsberichten vanuit de Dorpsraad en vanuit de gemeente.
De Kezantenoartjes van het eerste kwartaal zijn weer bij u in het dorp bezorgd (als u op de
verzendlijst staat). Zoals u hebt gezien, zit er een klein presentje voor u in, namelijk
bloemenzaadjes! We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe mooi de bloemenpracht er straks uit
gaat zien. We nodigen u dan ook uit om een foto van de bloemen te maken en te versturen naar
info@dorpsraadcadzand.nl. De mooiste foto / bloemen wordt beloond met een prijs! NB: voor de
personen die geen Kezantenoartje ontvangen: u kunt de digitale versie altijd terugvinden op onze
website www.dorpsraadcadzand.nl.
Zoals u weet zijn er een heleboel clubjes en verenigingen binnen Cadzand. En daar zijn we
natuurlijk super trots op! Om te weten wat er allemaal is en bij wie u terecht kunt, hebben we een
overzicht gemaakt van de verschillende clubjes met de gegevens van de desbetreffende
contactpersonen. Deze lijst kunt u vinden op onze website www.dorpsraadcadzand.nl. We zullen
de lijst zo up-to-date mogelijk houden. Daaraan gekoppeld ook meteen de vraag aan de
verschillende verenigingen: wijzigt er iets in de gegevens, geef dat dan aub door aan de dorpsraad.
Alvast bedankt!
Hieronder volgen nog 2 berichten van de gemeente, die we u onder de aandacht willen
brengen.
Tot slot willen we onze kersverse nieuwe dorpsraadlid Jos Smeets van harte welkom
heten! We hebben hem helaas nog niet live kunnen ontmoeten in een vergadering, in verband
met de coronamaatregelen. Maar het enthousiasme is niet minder groot! In een volgende
nieuwsbrief zal hij zichzelf aan u voorstellen.
Namens de Dorpsraad wensen we u allen mooie lente-maanden toe!
Geniet van de ontluikende natuur!
Ludo, Wigbert, Marjolein, Inge, Maatje, Constant, Jan, Maaike, Marianne, Jos en Marie-José

Wandeling met burgemeester of
wethouder
Maak een wandeling met de burgemeester of wethouder
Hoe gaat het met u? Door de coronamaatregelen zien we elkaar maar weinig. En als we elkaar
zien, is het vaak digitaal. We missen het persoonlijk contact met onze inwoners. Daarom willen
we graag een wandeling met u maken. Doet u mee?
Wilt u ons vertellen hoe het met u gaat? Waar u zich zorgen over maakt? Of waar u tegenaan
loopt? Heeft u een idee of suggestie voor de gemeente? Wilt u signalen met ons delen? Of juist een
mooi initiatief? Wij horen graag uw verhaal in deze coronaperiode.
Wij nodigen u uit om samen met de burgemeester of wethouder één op één een wandeling te
maken. Al wandelend praten we verder over wat u bezighoudt. Mocht u niet in staat zijn om een
wandeling te maken, dan komt één van de bestuurders graag bij u op deurbezoek of bellen zij u
op.
Aanmelden gaat als volgt
Stuur een mail naar bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl en vermeld hierin uw naam,
telefoonnummer, voorkeur voor een wandeling, deurbezoek of telefonisch gesprek en het
onderwerp waar u het over wilt hebben. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om een
afspraak in te plannen. Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten om de afspraak door
te laten gaan, dan plannen we opnieuw iets is. De wandeling duurt maximaal een half uur. U bent
van harte welkom!

Levering GFT-keukenbakjes
In aanloop naar de nieuwe afvalinzameling die op 1 januari 2021 van start is gegaan, kon u eind
vorig jaar een gratis keukenbakje bestellen. Deze keukenbakjes zouden begin dit jaar worden
bezorgd, maar door de coronacrisis was de productie van de keukenbakjes vertraagd. Inmiddels
zijn de keukenbakjes geleverd en worden deze in de week van 12 tot en met 16 april 2021 bij u aan
huis geleverd door DBI Container Service. Het is inmiddels niet meer mogelijk om nog een
keukenbakje te bestellen.
Schema levering
De keukenbakjes worden voor de deur gezet. Er wordt niet aangebeld. DBI Container Service is
niet aansprakelijk voor diefstal. In onderstaand schema ziet u wanneer het keukenbakje bij u in
de kern wordt bezorgd:
12 april 2021 : Oostburg
13 april 2021 : Eede, Sint Kruis, Draaibrug, buitengebied Aardenburg, Sluis en
Zuidzande
deel 1
14 april 2021 : Aardenburg, Retranchement, Cadzand, Nieuwvliet, Groede, Zuidzande deel
2 en Breskens deel I
15 april 2021 : Biervliet, Hoofdplaat en Breskens deel 2
16 april 2021 : IJzendijke, Schoondijke en Waterlandkerkje
Wij wensen u veel plezier en gemak met het keukenbakje!
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