Beste lezer,
Voor u ligt alweer een nieuwsbrief van de dorpsraad Cadzand. Door middel van
deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle aktiviteiten en
werkzaamheden waar wij ons de laatste maanden mee bezig gehouden
hebben.
We hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zichtbaar en onzichtbaar heeft
de dorpsraad Cadzand zich met allerlei onderwerpen bezig gehouden. Hier
volgt in willekeurige volgorde een overzicht van wat we de afgelopen tijd
allemaal gedaan hebben:
Bijeenkomst ambassadeurs Cadzand
Op zondag 22 november heeft de eerste bijeenkomst met een aantal
geinterresseerden plaatsgevonden. Het ging hierbij om een eerste
kennismaking en om eens te horen hoe er naar Cadzand gekeken wordt. Wat
kunnen wij als dorpsraad nog verbeteren, wat wordt er gemist in Cadzand enz.
Hierin kwamen enkele goede ideeen en praktische dingen naar voren (in
willekeurige volgorde):
- een extra afval container naast de glasbak voor bezitters van tweede
woningen, de aanvraag hiervan is naar de gemeente Sluis gestuurd.
- een betere communicatie van de dorpsraad naar de bewoners toe over waar
zij zich zoal mee bezig houden gedurende het jaar. Dit willen we al direct
verbeteren door vanaf nu elke maand een digitale nieuwsbrief rond te sturen
met wat we de maand ervoor allemaal gedaan hebben.
- een beter contact met verenigingen van eigenaren van de verschillende
appartementen/huizen in Cadzand zodat we makkelijk de achterban bereiken

- een betere bewegwijzering van Cadzand-Dorp naar het strand
- meer aanhaken bij bestaande activiteiten, bv meer samenwerking met de
bestaande organisaties zoals Stichting Cadzand Cultureel enz.
Subsidieaanvragen
Voor 2016 geldt een gewijzigd subsidiebeleid van de gemeente Sluis. Begin
september zijn we als dorpsraad op ’cursus’ geweest om te kijken wat er van
ons verwacht wordt. Zo moeten we een activiteitenplan indienen en worden
alle plannen beoordeeld op criteria die te maken hebben met participatie. Hoe
meer punten je krijgt voor je plan, hoe meer subsidie je ontvangt. Eind oktober
hebben wij ons plan ingediend. Naast subsidie voor vaste activiteiten hebben
we in ons plan een aanvraag gedaan gericht op ouderen, betrokkenheid en het
dorpshuis. Naar verwachting krijgen we deze maand uitsluitsel.
Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds voor een
petanquebaan. We willen graag een ontmoetingspunt in het dorp creëren voor
oud en jong, voor vaste- en deeltijdbewoners. Petanque spelen is daarbij
uitstek geschikt voor. En zo slaan we ook de spreekwoordelijke brug naar de
Franstalige bewoners. Helaas heeft het Oranjefonds de aanvraag afgewezen en
zullen we op zoek moeten naar nieuwe subsidiebronnen.
Verder proberen we samen met Dorpsraad Retranchement via het Rabobank
Stimuleringsfonds iPads te krijgen voor het geven van cursussen voor ouderen.
Als laatste zijn we bezig met de realisatie van een dorpsboomgaard. Vanuit
Stichting Landschapsbeheer Zeeland bestaat er de mogelijkheid om een
dorpsboomgaard te realiseren met karakteristieke hoogstambomen. We hopen
binnenkort met meer nieuws over dit project te komen.
Uitbreiding camping De Betteld
Camping De Betteld heeft bij de gemeente Sluis een verzoek ingediend voor
uitbreiding van de camping met huizen en chalets. De camping zou daarbij van
circa 1,5 ha naar 8 à 9 ha gaan. Vanuit de dorpsraad hebben wij bezwaar

aangetekend door middel van een brief naar het College en de Gemeenteraad.
Wij vinden een dergelijke grootschalige uitbreiding niet passen binnen het
dorp. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en
De Betteld en de gemeente en dorpsraad. Het verzoek van camping De Betteld
in de huidige vorm is afgewezen omdat het niet gezien wordt als een
opwaardering van de camping - waar vanuit beleidsmatige hoek mogelijkheden
voor zijn - maar als een nieuw vakantiepark. En voor dat laatste is geen ruimte.
Wij hebben inmiddels op korte termijn een afspraak gepland staan met
camping De Betteld om te praten over hun ideeën voor de camping. We
houden u op de hoogte van het verloop daarvan.
Bijeenkomst met Stichting Cadzand Cultureel
Op donderdag 10 december j.l. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met
de SCC (Stichting Cadzand Cultureel). Het verzoek was om de activiteiten meer
op elkaar af te stemmen. De dorpsraad heeft aangegeven voorlopig alleen de
picknick/brunch en de Cadzandse Kermis op het programma te hebben staan.
Misschien dat hier in de toekomst nog meer afgestemd kan worden.

Informatieavond 23 november Sporthal Cadzand
Verschillende projecten in Cadzand-Bad zijn of gaan binnenkort in uitvoering.
De ontwikkelingen naar een stijl-volle badplaats verlopen naar wens maar gaan
ook snel. Op 2 november jl. is er een uitgebreide digitale nieuwsbrief verstuurd
en deze is, zoals gebruikelijk, op de gemeentelijke website onder de button
Cadzand-Bad Natuurlijk stijlvol geplaatst. Verder is er een
informatiebijeenkomst geweest op maandag 23 november om 20.30 uur in de
Sporthal van Cadzand-Bad.
Wethouder Peter Ploegaert heeft aan de hand van een bondige presentatie
stilgestaan bij de diverse ontwikkelingen in Cadzand-Bad waarna aan de
eigenaren en/of ontwikkelaars van respectievelijk Duinhof Oost, Badhuis
Cadzand, Strandhotel - De Branding en CADZAND-Maritiem het woord werd
gegeven om hun plannen en de stand van zaken toe te lichten. Na dit alles was

er ruimte voor vragen vanuit de zaal.
Jaarvergadering
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. De dorpsraad organiseert 15
januari 2016 dan ook een jaarvergadering in nieuwe stijl. We zijn druk bezig
met de voorbereidingen hiervoor. We kijken terug op het afgelopen jaar en
blikken vooruit naar 2016. Inmiddels zijn er een vijftal vragen gestuurd aan de
Gemeente Sluis en wij hopen hierop antwoorden te hebben gekregen voor 15
januari zodat wij die met u kunnen delen.
Een nieuw gedeelte in de jaarvergadering wordt het interactief samenzijn.
Hierin kunnen we met elkaar brainstormen over participatie, leefbaarheid, de
toekomst van ons dorp en aangedragen onderwerpen door bewoners. Dit doen
we in samenwerking met verschillende vrijwilligers organisaties van Cadzand.
Ook de locatie is nieuw, de jaarvergadering zal deze keer plaatsvinden in de
Nederlands Hervormde Kerk in Cadzand-Dorp. Zie ook de bijgevoegde
uitnodiging.
Hoefijzer kernen overleg
Samen met de dorpsraad van Zuidzande, Groede, Nieuwvliet en
Retranchement zijn er een aantal bijeenkomsten geweest over het tweede
woningen beleid in de gemeente Sluis. Meer informatie vindt u in onze
volgende nieuwsbrief.

Voor zover onze nieuwsbrief, hopelijk allen tot ziens op vrijdag 15 januari a.s. in
de Nederlands Hervormde Kerk voor onze jaarvergadering "nieuwe stijl" .

Met hartelijke groeten,

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

