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Nieuwsbrief Januari 2022
Dorpsraad Cadzand

Beste allemaal!
Vanuit de Dorpsraad Cadzand wensen we u allen
een heel mooi, verfrissend en gelukkig 2022
toe! Hopelijk een jaar waarin we elkaar weer meer
kunnen ontmoeten in de wandelgangen of op een
van onze activiteiten.
In het begin van dit nieuwe jaar komen we met
enkele korte nieuwsberichten:
Jaarvergadering
Helaas is het weer niet mogelijk om dit jaar in
januari de jaarvergadering fysiek te organiseren.
We zullen net als vorig jaar, een jaarverslag per
nieuwsbrief versturen. Over enkele maanden
proberen we dan alsnog een bijeenkomst te
plannen om elkaar gezellig te ontmoeten met een ontspannen programma.
Rijd ons niet van de sokken!
Zoals u weet, zijn wij bezorgd over de enorme snelheden waarmee gereden worden op de
Zuidzandseweg en de Ringdijk-Noord. Inmiddels zijn er gesprekken met de gemeente om te
kijken naar oplossingen. Uit snelheidsmetingen die door de gemeente de afgelopen maanden zijn
gedaan, blijkt dat er inderdaad ver boven de toegestane snelheid gereden wordt. Men is dus
genoodzaakt nu echt actie te ondernemen! De gemeente is met een voorstel gekomen. Dit voorstel
wordt eerst besproken met de aanwonenden. Verdere informatie volgt.
Kezantenoartje
Wellicht heeft u zich afgevraagd waar het 4e Kezantenoartje van 2021 blijft?! We zijn het zeker
niet vergeten! Er wordt momenteel achter de schermen hard gewerkt aan de laatste
aanpassingen. Dit mooie boekje zullen we zo spoedig mogelijk bij u bezorgen!
Een hartelijke groet aan u allen. Blijf gezond in dit kersverse nieuwe jaar! Voor ieder die in
quarantaine zit: houd goede moed! En bovenal: blijf positief en opgewekt :-) !
Namens de Dorpsraad,
Wigbert, Ludo, Marjolein, Marianne, Maatje, Jan, Constant, Maaike, Jos en Marie-José
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