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Nieuwsbrief september 2020
Dorpsraad Cadzand

Beste bewoner van Cadzand,
Bij deze de nieuwsbrief van september. In de vorige nieuwsbrief vroegen we om input voor het
gesprek met de burgemeester en wethouders aanstaande maandag 28 september. Verschillende
van u hebben punten ingebracht. Dank daarvoor! Onder andere meerdere personen die de
verkeersdrukte en geluidsoverlast op de Ringdijk-noord wilden aankaarten. Al uw punten nemen
we mee in het gesprek de 28e of hebben we direct al ingediend bij de gemeente. Het verslag van
het gesprek zullen we middels deze nieuwsbrief naar u communiceren.
Heel Cadzand Bakt
Zitten jullie al te trappelen om lekkere taarten te bakken? Of misschien juist om ze op te eten?
Nog even geduld..... Vanwege de strenge regelgeving rondom Corona, moeten we bij de gemeente
een heel plan indienen. De verwerkingstijd bij de gemeente voor dit plan is 6 weken.... Dus we
hebben een (voorlopige) nieuwe datum geprikt eind november. Zodra er meer zekerheid is over
de datum en of het door kan gaan zoals wij het in gedachten hebben, hoort u weer van ons. Laat
in de tussentijd uw gedachten maar alvast gaan over lekkere recepten voor een Herfsttaart!
Tot slot hieronder nog een bericht van de gemeente.
Hartelijke groeten van de Dorpsraad Cadzand

Melding Openbare Ruimte (MOR)
U kunt bij de Gemeente Sluis een melding of klacht indienen van b.v. geluidsoverlast, onkruid,
omgewaaide bomen, defect aan speeltoestellen enz.
Dit kan op verschillende manieren; per brief, mail, telefonisch, facebook, WhatsApp of via de
website.
Als u via de website een melding of klacht maakt is er voor een aantal onderwerpen al een
webformulier beschikbaar welke u kunt invullen na te hebben ingelogd met DigiD.
Zodra wij de Melding Openbare Ruimte (MOR) of klacht hebben ontvangen zal deze worden
ingeboekt en doorgestuurd naar de vakafdeling en ontvangt u een zaaknummer( b.v. Mor.20.001
of Kl.20.001). U kunt deze dan vermelden als u contact met ons opneemt over het verloop van de
melding.
Wilt u bij de melding altijd uw naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer vermelden
zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen.
Via onderstaande link komt u op de site om een melding of klacht in te dienen.
Http://www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Melding_doen
Https://www.gemeentesluis.nl/eFormulieren/Melding_Openbare_Ruimte

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

