
Dorpsraad Cadzand 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van 2017. De afgelopen tijd zijn we weer met allerlei zaken bezig geweest. Een 
opsomming hiervan vindt u hieronder in willekeurige volgorde. Ik wens u alvast veel leesplezier. 
 

Jaarvergadering 

Op 10 februari 2017 hebben we als dorpsraad onze jaarvergadering gehouden in de Hervormde Kerk van Cadzand. Er was 
vanaf 19.30 uur een inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur startte het programma: Voorstellen van de dorpsraadleden en een 
vlotte impressie van de onderwerpen waar we ons zoal mee bezig houden gedurende het hele jaar. Ook de verdeling van taken 
tussen de verschillende dorpsraadleden kwam aan bod. Hierdoor kan iedereen zien hoe de taken verdeeld zijn en bij wie je 
voor welke vraag moet zijn. Wethouder van de Vijver was onder de toehoorders, Jacky van Cuyck moest vanwege de 
sneeuwval verstek laten gaan. Vanuit het publiek kwam de vraag hoever het met de kustschool staat, welke beantwoord werd 
door Wigbert Steenbeek (wat locatie voor komende jaren betreft nog geen zekerheid, wel nieuwe lesmethodes). 

Ook bezorgdheid over herstel van de Lange Strinkweg nog voor het toeristenseizoen. Waterschap voert nog voor de zomer 
onderhoudswerkzaamheden uit. We moeten goed de vinger aan de pols houden wat betreft ontsluiting van Noordzee 
Residence en de rest van de kust. Ook voor de aanwonenden!! 

Tijdens de pauze kreeg iedereen een feestelijk glas cava om te toasten op het 20 jarig bestaan van de dorpsraad (juli 
jongsleden). Na de pauze was het woord aan Maikel Harte die ons vermaakt heeft met cabaret en liedjes met als afsluiter: 
Kapitein Rooibos! Na afloop heeft iedereen informeel nog gezellig kunnen napraten.  

. 
Dorpsboomgaard 
 
De dorpsraad is nog steeds bezig met het realiseren van een dorpsboomgaard. Ondertussen is er overleg geweest  
tussen de gemeente, dorpsraad en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het ontwerp ligt er. Nu de uitvoering nog! 
Het streven is om deze eind November aan te leggen. Wij gaan proberen de kinderen van de school hier bij te betrekken. Zodra 

hier meer informatie over bekend is hoort u het natuurlijk van ons. 

 
Plannen zwingebouw 
 
De binnenkant van het Zwingebouw is inmiddels helemaal klaar. Tijd om de ruimte rond het Zwingebouw aan te  
pakken. Aan de voorkant en zijkant van het Zwingebouw is inmiddels begonnen met het weghalen of verlagen van de struiken. 
Op het stuk wat vrijkomt aan de voorkant komt een Petanquebaan. Er worden ook bankjes geplaatst. Aan de zijkant van het 
Zwingebouw (aan de kant van de ingang) komt een beweegtuin. Denk daarbij aan  
apparaten om de armen en benen te trainen. Ook hier komen bankjes. Verder komt er aan deze kant een mini bibliotheek. Alles 

wordt natuurlijk netjes afgewerkt, bestraat enz.  

Vrijwilligers openingsweekend jachthaven 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 vindt de officiële opening plaats van de jachthaven Cadzand. De organisatie is in 

handen van Yacht@Cadzand-Bad en de gemeente Sluis. Om deze opening tot een succes te maken is de organisatie nog op 

zoek naar vrijwilligers. Wil jij graag een bijdrage leveren aan dit evenement? Meld je dan aan via 

info@yachtatcadzandbad.nl met de volgende gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer en kledingmaat (je krijgt een mooi 

poloshirt voor dit weekend). 

De activiteiten vinden zaterdag 13 mei plaats van 12:30 tot 01:00 uur en op zondag 14 mei van 10:30 tot 17:30 uur. De 

vrijwilligerswerkzaamheden vinden overdag plaats. Naast het shirt word je uiteraard voorzien van eten en drinken gedurende de 

dag. Voor vragen over de werkzaamheden kun je terecht op hetzelfde emailadres. 

Rooien groenstrook  
 
Zoals u waarschijnlijk gezien heeft is de gemeente Sluis flink wat groen aan het verwijderen. Dit zou ook het geval zijn bij de 

groenstrook van de gemeente achter de woningen van Noordland en de Prins Willem Alexanderstraat. In eerste instantie zou 

de groenstrook gerooid worden, de bomen zouden blijven staan en er zou een ligusterhaag geplant worden. 

Hier is door verschillende bewoners op gereageerd. Dit heeft geresulteerd in een overleg met wethouder van de Vijver van de 

gemeente Sluis, enkele bewoners en enkele leden van de dorpsraad. Omdat er een grote verscheidenheid aan vogels en 
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andere dieren in de vegetatie leeft is het niet wenselijk om deze te rooien. Na dit overleg is besloten dat de groenstrook mag 

blijven staan. Een mooie vorm van betrokken bewoners en daardoor dus volop burgerparticipatie! 

 
 
 
 
 
Sponsoring bloembakken 

Ook dit jaar willen wij graag weer de bloemetjes buiten zetten. Dit kan echter niet zonder uw hulp. Wij zijn op zoek naar 
sponsors, want ook nu willen wij, voor het vierde jaar op rij, graag weer bloembakken aan de lantaarnpalen in de Mariastraat en 
Erasmusweg hangen. Ter verfraaiing van het dorp heeft de Dorpsraad in de voorgaande jaren bloembakken laten ophangen in 
beide straten. Dit was toen mede mogelijk met subsidie van de gemeente Sluis en een donatie van de Ondernemersvereniging 
van Cadzand. Dit jaar vragen wij uw steun. Voor slechts € 25,- kunt u, als bewoners van het dorp, een bloembak sponsoren. De 
verzorging van de bakken wordt door de Dorpsraad geregeld. Als tegenprestatie voor de sponsoring zullen wij uw naam 
vermelden op de site en de facebookpagina van de Dorpsraad. 

U wordt sponsor door € 25,- over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 4012 96 van de Dorpsraad en onder 
vermelding : „ sponsoring bloembak 2017”. 

Evenementen 
 
Voor dit jaar staan natuurlijk ook de dorpsbrunch en kermis weer op de agenda. Noteer daarom alvast de volgende data in uw 

agenda: 

- Dorpsbrunch, zondag  11 juni in de kerktuin, Cadzand-Dorp 

- Kermis, vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september, Cadzand-Dorp 

Zodra hier meer info over bekend is, hoort u dat weer van ons. 

 
 
 
 
 
Namens dorpsraad Cadzand  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Isabelle, Conny, Marjolein, Jan, Maatje, Inge, Shelly, Wigbert en Peter 
 

 


