
 

 

Beste lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Maart 2016. 

 

Ook afgelopen tijd hebben we als dorpsraad weer niet stil gezeten. 

 

Waar hebben we ons mee bezig gehouden? 

 

Overleg met verkeerskundige Bianca Potter 

 

10 februar j.l. heeft er een overleg plaatsgevonden met o.a. de verkeerskundige van 

de gemeente Sluis, hierin kwam o.a. naar voren dat er in het middendeel van de 

Vijverstraat verkeerd geparkeerd wordt. Omdat er aan de ene kant van de straat 

parkeervakken zijn, is het automatisch verboden om aan de andere zijde te parkeren. 

Nu we een aantal weken verder zijn is de situatie nog niet veranderd. Er wordt nog 

steeds langs de stoep geparkeerd i.p.v. in de vakken. Een informatie-brief aan de 

bewoners van deze straat zal nog verspreid worden. Bij herhaaldelijk fout parkeren 

zullen maatregelen genomen worden. 

 

Bestemmingsplan Cadzand 

 

De dorpsraad is aanwezig geweest bij de bijeenkomst "Bestemmingsplan Cadzand" 

van de Gemeente Sluis. Elke 10 jaar wordt heel het gebied Cadzand opnieuw 

bestemd. In de loop van het jaar wordt de nieuwe bestemming bekendgemaakt. 

Houdt dit goed in de gaten. Meer info volgt zodra dit bekend is. 

 

Cadzand-Maritiem 

 

Op uitnodiging van Philip Keijmel en het project Cadzand Maritiem zijn we op 

excursie geweest in het werkgebied van de haven. Gekleed met helm en laarzen 

vertrokken we voor een rondleiding. We kregen alle nodige uitleg en dit was dan ook 

een zeer interessante rondleiding. 

 

 



Tweede woningen beleid 

 

Er heeft een overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijke ambtenaar van de 

Gemeente Sluis m.b.t. het tweede woningen beleid. Deze persoon doet de evaluatie 

voor de Gemeente Sluis m.b.t. het tweede woning beleid. Dit was met de kernen 

Zuidzande, Groede en Cadzand. Retranchement en Nieuwvliet waren hierbij niet 

aanwezig en stellen zich voorlopig hierin neutraal op. Meer info hierover volgt t.z.t. 

 

Subsidie-aanvragen 

 

Bij de Gemeente Sluis had de dorpsraad een verzoek gedaan tot subsidie voor een 

beweegtuin/ontmoetingsplaats in Cadzand-Dorp. Dit verzoek is goedgekeurd en we 

denken nu na over de vervolgstappen in dit traject. Op welke locatie gaan we dit 

doen enz. Zodra we hier wat meer concrete info over hebben dan stellen we u op de 

hoogte. 

 

Rabobank Clubkas Aktie 

 

Na het succes van de dorpsrbrunch vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een 

verzoek gedaan bij het Rabobank. We roepen u dan ook op als lid van de Rabobank 

om uw stem op ons uit te brengen. Dit kan van 6 april t/m 18 april via 

www.rabobank.nl/zvl. 

 

Rabobank heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. Jaarlijks 

ondersteunt Rabobank veel verenigingen en stichtingen in Zeeuws Vlaanderen. Na 

het succes van vorig jaar organiseert de bank in 2016 opnieuw de Rabobank 

Clubkas Campagne en stelt hiervoor € 180.000,= beschikbaar. Ook de Dorpsraad 

Cadzand doet weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

 

Stemmen 

Leden van Rabobank Zeeuws Vlaanderen mogen van woensdag 6 t/m maandag 18 

april 2016 stemmen op hun favoriete vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen 

uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! 

De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 

180.000,=) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De Dorpsraad Cadzand 

ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem 

waard is. 

 

We proberen zo veel mogelijk stemmen te werven. Deze bijdrage gebruiken we om 

weer de Dorpsbrunch te kunnen organiseren. Dus stem op ons en vraag ook je 

familie, vrienden, kennissen enz. om hun stem op onze dorpsraad! 

 

Hoe stemmen 

Ben je lid van Rabobank Zeeuws Vlaanderen? Dan ontvang je begin april 2015 een 

http://www.rabobank.nl/zvl


stemkaart. 

Op deze kaart staat een unieke code waarmee je via www.rabobank.nl/zvl op ons 

kunt stemmen! 

 

Alvast hartelijk dank voor je stem! 

 

Kernbezoek van het college van B&W Cadzand 19 april 2016 

 

Op 19 april brengt het college van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan 

Cadzand. Het college brengt die dag een bezoek aan een bedrijf en wil graag 's 

avonds met u in gesprek over Cadzand. Aan de hand van thematafels gaat het 

college op een informele manier met u en uw dorpsgenoten in gesprek. Denk 

bijvoorbeeld aan brand- en inbraakveiligheid, wonen en leefbaarheid. De thema-

avond vindt plaats in het Zwingebouw, Prinsestraat 23. De thema-avond start om 

20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd! 

  

Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in Cadzand, voeren we voorafgaand 

aan het bezoek een onderzoek uit onder de inwoners. Ook inwoners die niet naar de 

thema-avond kunnen komen, kunnen zo hun stem laten horen. U kunt een enquête 

invullen via internet. Gaat u daarvoor naar 

https://nl.surveymonkey.com/r/WonenCadzand en volg de aanwijzingen. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

 

Tot zover de nieuwsbrief van de dorpsraad Cadzand. 

 

Met vriendelijke groeten en fijne paasdagen! 

 

Dorpsraad Cadzand 

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

https://stichting-dorpsraad-cadzand.email-provider.nl/link/yawcnqsgfg/ilg1tyddwm/selbo7cpwg/e6hdisfm9u/mlwsk8earh
https://stichting-dorpsraad-cadzand.email-provider.nl/link/yawcnqsgfg/ilg1tyddwm/0btwmfypf7/e6hdisfm9u/mlwsk8earh

