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Nieuwsbrief februari 2022
de Dorpsraad Cadzand

Beste Kezantenoaren,
Aan het einde van deze stormachtige en gure maand februari, komen we vanuit de Dorpsraad
Cadzand weer met enkele nieuwsberichten.
Op 30 janauri 2022 is er een mooie uitzending geweest van de KRO/NCRV over tweede woningen
in het kustgebied. Wigbert en Jan vanuit de Dorpsraad Cadzand en Esmaralda van Liere
hebben een mooie bijdrage kunnen leveren aan deze uitzending! We bedanken hen voor hun
inzet. Heeft u de uitzending gemist, dan kunt u deze nog bekijken via de link: https://pointer.kroncrv.nl/spookdorpen-vol-vakantiewoningen (kopieer deze link in uw browser).
Helaas kon de jaarvergadering dit jaar weer niet doorgaan in verband met de beperkende coronamaatregelen. We hebben daarom het JAARVERSLAG op papier gezet en verspreiden dit verslag
via deze nieuwsbrief. Klik op onderstaande link om het verslag te lezen.
Jaarverslag 2021.pdf

Financieel overzicht 2021 : Jaaroverzicht 2021.JPG

Gelukkig zijn de beperkingen nu opgeheven en kunnen we weer bij elkaar komen voor mooie
activiteiten! De eerste bijeenkomst die gepland staat, is het politieke forum op 7 maart. U leest er
meer over verderop in de nieuwsbrief.
Na deze grauwe wintermaanden is het heerlijk om vooruit te kijken naar het voorjaar! SCC heeft
een mooi idee om Cadzand wat meer kleur te geven. We hopen op ieders medewerken.
Tot slot komen we met een bericht over de plannen van de gemeente op de Zuidzandseweg en de
Ringdijk Noord.
Hartelijke en zonnige groet van de Dorpsraad Cadzand

Politiek forum - maandag 7 maart
Namens de dorpsraden Nieuwvliet, Zuidzande, Cadzand en
Groede willen wij u van harte uitnodigen voor het politieke
forum in Groede. Het politiek forum zal gehouden worden
op maandag 7 maart 2022 om 19.30 uur in de Grote
Kerk op de markt in Groede. Met dit politieke forum willen
wij u nader kennis laten maken met de verschillende
politieke partijen in de gemeente Sluis. Via verschillende
stellingen met bijbehorende discussie willen wij de ideeën
van de politieke partijen weergeven, zodat u straks goed
geïnformeerd richting de stembus kunt gaan. Vanaf 19.15
uur kunt u terecht in de kerk, alwaar om 19.30 uur het
forum zal starten. U kunt parkeren op de markt of op het
parkeerterreintje aan ’t Torentje in Groede
(Monikkenstraat, Groede). Als u vooraf al onderwerpen heeft die u graag besproken ziet worden,
kunt u dit doorgeven via info@dorpsraadcadzand.nl. Heeft u geen vervoer naar Groede? Laat het
ons weten, dan zoeken wij naar een plekje in een auto! Bent u van plan om naar het forum te gaan
en kunt u iemand meenemen in de auto? Geef het door! Zo hopen we dat iedereen kan gaan en
dat er een mooie opkomst is!

Cadzand kleurt geel!
Stichting Cadzand Cultureel wil het seizoen 2022 fleurig inzetten en
heeft de volgende actie opgezet: "Cadzand kleurt geel!"
Klik op de hieronder staande link op de oproep te lezen:
Cadzand kleurt geel - SCC.pdf
We hopen dat vele bewoners het dorp mee opfleuren!

Maatregelen snelheid door gemeente
In de zomermaanden van 2021 zijn er snelheidsmetingen in zowel
de Zuidzandseweg als de Ringdijk Noord gedaan. De toegestane
snelheid in beide straten is 50 km/u. Met name de snelheid in de
Zuidzandseweg vanaf de molen richting Potjes ligt met een
gemiddelde van 62 km/u door 85% van het gemotoriseerde
verkeer veel te hoog en is niet acceptabel in een 50 km/u zone.
Volgend op bovengenoemde constateringen zijn er door een
deskundige van de gemeente Sluis mogelijkheden bekeken om de snelheid omlaag te brengen.
Tijdens een bezoek aan beide straten is gebleken dat deze mogelijkheden zeer beperkt zijn. In de
Zuidzandseweg dient namelijk rekening gehouden te worden met de parkeerstrook aan de zijde
van de molen en de uitritten van een aantal woningen. In de Ringdijk Noord zijn enkele jaren
terug al verkeersremmers geplaatst, maar ook deze blijken niet het gewenste effect te hebben.
De plannen vanuit de gemeente luiden als volgt:
o In de Zuidzandseweg zullen halverwege de straat, ter hoogte van huisnummers 16 tot 18,
verkeersremmers geplaatst worden zoals die ook bij binnenkomst Zuidzande vanaf Cadzand
geplaatst zijn. Op deze manier blijven de uitritten van de woningen vrij en blijft ook de
parkeerstrook bruikbaar.
o In de Ringdijk Noord zal, ter hoogte van huisnummer 5A, de huidige verkeersremmer
vervangen worden door straatjuwelen, waardoor het niet meer mogelijk is om er met twee
voertuigen tegelijk overheen te rijden.
o De verkeersremmer in de Ringdijk Noord, ter hoogte van huisnummer 10, blijft zoals die is.
Omdat deze te kort op de bocht staat kan een aanpassing hiervan onveilige situaties met zich
meebrengen. Op deze plaats worden alleen de wegmarkeringen aangepast.
We hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben over de plannen van de gemeente.
Wanneer deze exact uitgevoerd zullen worden is nog niet bekend.
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