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Nieuwsbrief December
Dorpsraad Cadzand

Goedemorgen dorpsgenoten!
Het was even wat stiller vanuit onze kant, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Bij deze dan
weer een nieuwsbrief van de dorpsraad met actualiteiten en berichten.
Allereerst willen we u heel hartelijk bedanken voor uw stem op ons bij de Rabo Clubkas! We
hebben mede door uw stem 290 euro gekregen, waar we heel blij mee zijn!
We hebben al een aantal keren aangekondigd dat we bezig zijn met het organiseren van Heel
Cadzand Bakt. Door de corona-maatregelen kon het steeds niet doorgaan, maar nu hebben we
dan toch een geschikte vorm gevonden! Op zaterdag 19 december zal dit bakkersfestijn voor
de tweede keer plaatsvinden. Alle informatie vindt u op deze flyer: Heel Cadzand Bakt 19-1220.pdf

En verder.....
Verder zijn we druk bezig (geweest) met verschillende zaken rondom de gemeente. Zoals u weet
hebben we eind september het (digitale) kernbezoek gehad van de Burgemeester en
Wethouders. We hebben hiervan een notulen ontvangen en nu wordt de hand gelegd aan de
definitieve versie die we aan u kunnen communiceren. De beantwoording van uw vragen zit er
dus (eindelijk...) bijna aan te komen!
Daarnaast hebben we een digitaal overleg gehad met de gemeente over de bouwplannen op de
Mariastraat 35, naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn in de zienswijze. We blijven
steeds strijden voor de leefbaarheid van Cadzand!
Zoals u wellicht weet is de gemeente bezig met het opstellen van een Visiedocument
"Krachtig Verbonden". In dit document staat heel globaal de visie die "de politiek" heeft met
de gemeente Sluis. Ook hier kon een zienswijze worden ingediend, wat we als Dorpsraad Cadzand
dan ook hebben gedaan. Ook hier was woningbeleid en toerisme weer een belangrijk punt. Over
de inhoud van dit document zal nog een menige discussie gevoerd moeten gaan worden!
Tot slot communiceren we graag alvast de data die zijn geprikt voor de activiteiten in het
komende jaar. We hopen natuurlijk dat dit op de 'welbekende normale' manier doorgang kan
gaan vinden.

Brunch: 13 juni 2021
Kermis: 3-4 sept 2021
Puzzeltocht: 26 juli 2021
Wat in dit rijtje nog ontbreekt is natuurlijk de Jaarvergadering. We gaan er nu vanuit dat
deze helaas nog niet in de normale setting plaats kan vinden. We zullen dan ook eind januari een
jaarverslag op papier huis-aan-huis bezorgen. Naar aanleiding van dit jaarverslag wordt u in de
gelegenheid gesteld om vragen te stellen of te reageren. Mocht u nu al vragen of opmerkingen
hebben voor de "Jaarvergadering', aarzel dan niet om dit via ons emailadres
info@dorpsraadcadzand.nl door te geven.
De Dorpsraad wenst iedereen een mooie decembermaand toe en hopelijk zien we velen van u op
19 december met een gebakje in de hand passeren!
Hartelijke groet namens de Dorpsraad,
Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Maatje, Jan, Constant, Peter, Marianne, Maaike en Marie-José
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

