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Brief van Sinterklaas. 
Lieve kinderen van Stad aan ‘t Haringvliet,   
Wat een geweldig feest was het om jullie allemaal te  
ontmoeten zaterdagmiddag op de haven van Stad.  
 
Zoveel ouders, grootouders en jullie allemaal. Ik was erg 
blij dat ik een middag bij jullie mocht zijn. Bedankt nog 
aan stuurman Bernard en matroos Leo voor de rimpelloze 
overtocht. En aan onze Wout van de winkelwagen die de 
rest van mijn pieten heeft opgepikt en op de haven  
gebracht. 
Want ja, ik kan niet overal met een hele grote boot naar 
binnen varen natuurlijk. 
Gezellig dat de Burgemeester mij kwam begroeten en ik 
daarna met hem de rijtoer door het dorp heb gedaan.  
Op de koets met Piet Struik en zijn collega achter de altijd 
aanwezige muziekvereniging Amicitia uit Dirksland, die ons 
ieder jaar weer met veel gezelligheid begeleiden. 
Dank ook aan de verkeersbegeleiders en de politie die ons 
veilig bij het Trefpunt brachten. 
Tja, en toen dat heel erg gezellige feest met jullie en jullie ouders. Het dak ging er bijna af; er werd zoveel gezongen 
en wat hebben we lekker gedanst. 
Ik hoop dat jullie veel plezier hebben van jullie cadeautjes. 
En als laatste wil ik dan de Dorpsgroep bedanken voor de ontvangst en alle vrijwilligers die hebben geholpen om het 
weer tot een mooi feest te maken. 
Kinderen tot volgend jaar weer op het feest en je weet, zet af en toe je schoen, want tot 6 december blijf ik  
rondreizen door het land, dus je weet nooit wanneer ik nog eens in de buurt ben. 

 

 
 
 
 
 

Stadsplein wenst u een  gezellige  feestdagen en een voorspoedig 2012. 
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Stadsplein is een uittreksel van  

onze website      

 www.stadaantharingvliet.nl 
 

Deze Stadsplein is voor U  
samengesteld door: 

Marja van der Stok en Greet Maas 
Voor eventuele reacties,  

advertenties en mededelingen kunt U ons bellen. 
612040/611972 
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 Het Stadse rood-gele konijn is inmiddels beroemd, maar hoe gaan we hem noemen?  
 
Vanaf begin oktober konden er foto’s worden ingestuurd van het rood-gele  
konijn. Alleen hadden we nog geen originele naam. De afgelopen maand 
kon er op de website gekozen worden uit de volgende namen: 

• Kootje 
• Ko Nientje 
• Knientje van Stad 
• Stijntje 
•  
In totaal hebben er maar liefst 74 mensen hun stem uitgebracht. Het was 
op het laatst nog even spannend welke naam de meeste stemmen zou  
krijgen, maar nu hebben we hier de uitslag. 
Favoriet bij bijna de helft van de stemmers, 36 van de 74 (48,6%) heeft  
gekozen voor de naam Ko Nientje en daarmee heeft het beroemde rood-
gele beestje eindelijk een naam.  
Het scheelde maar een paar stemmen met de nummer 2, Knientje van Stad, die 31 stemmen (41,9%) kreeg.  
Hoewel de naam Stijntje (afkorting van Stads Konijntje) origineel was bedacht, bleef Stijntje steken op slechts 6 
stemmen (8,1%). De naam Kootje komt helemaal achteraan, met slechts 1 van de 74 stemmen. 
 
We hebben dus een naam: Ko Nientje. Wat heeft Ko Nientje deze maand allemaal beleefd? In het fotoboek staan 
alle foto's, maar we willen er een paar even vermelden. Zo dook het Stadse Ko Nientje vorige maand al op in Praag 
en Londen, maar inmiddels is hij ook al in Afrika gesignaleerd en wel in Malawi, Mozambique en Zambia, heeft  
olifanten gezien en gevaren op de Indische Oceaan. 
Iets dichter bij huis was Ko Nientje aanwezig bij de feestelijke opening van de Nieuwe Stadse Zeedijk.  
Inmiddels hebben we ook de eerste foto ontvangen van Ko Nientje met een BN-er:  

waarnemend burgemeester Zevenbergen was de gelukkige om samen met Ko Nientje op de foto te gaan. 
 
Gaat u met vakantie? Ontmoet u binnenkort een Bekende Nederlander? Of gaat u iets anders leuks doen?  
Neem Ko Nientje mee en zet haar op een zo origineel mogelijke manier op de foto! 
Aan het eind van elke maand zetten we de leukste ingezonden foto’s (anoniem, of indien gewenst met naam) op 
Stadsweb. 

In Londen, bij de Tower Bridge In Brussel, bij Manneke Pis 

Waarnemend burgemeester Zevenbergen 
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Resultaten en vervolg Stadsoverleg 

 
Zeer verheugd is de voorbereidingsgroep van Stadsoverleg over het feit dat zoveel Stadtenaren hun ‘boodschappen’ 
ingeleverd hebben, via de mail of de geel/rode postbussen. 
Tevreden zijn ze ook over de avond in het Trefpunt d.d. 26 oktober 2011. De avond verliep positief. Interessante 
informatie werd gegeven door de gemeente, de wijkagent, Woongoed Flakkee en Curamare. De aanwezigen kregen 
deze avond ook nog de gelegenheid om aanvullende boodschappen in te leveren. Iedereen dacht weer enthousiast 
mee. Aan het eind van de avond mocht iedereen per thema twee stemmen uitbrengen op de ingeleverde 
‘boodschappen’. 
Op de volgende thema's kon gestemd worden: 

1. Voorzieningen/ondernemingsklimaat 

2. Wonen 

3. Verkeer/ Veiligheid 

4. Leefbaarheid/ Activiteiten/ Welzijn. 

De resultaten van deze stemming werden door de voorbereidingsgroep geanalyseerd en op een rij gezet. U kunt de 
uitslag van de stemming hieronder downloaden. 
Het is fijn dat er al diverse mensen zijn, die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan het Stadsoverleg. Op 
woensdag 30 november 2011 worden de ingebrachte punten concreet gemaakt en omgevormd naar haalbare doelen 
en acties. 
Eén van deze doelen is het opknappen van de haven. Op 10 november heeft de gemeenteraad de begroting vastge-
steld en besloten, dat er geld beschikbaar is voor het opknappen van de haven. Dit gaat dus echt gebeuren!!! 
 
Op 30 november waren er 15 mensen aanwezig, die mee wilden praten over de toekomst van Stad.  
Er werd vooral van gedachten gewisseld over de haven en er werden ideeën voor de opknapbeurt gespuid. Verder 
werd er aan iedereen gevraagd aan welke subgroep ze mee wilden doen. 
Op 13 december gaat een afvaardiging van Stadsoverleg naar de gemeente om daar te praten over de haalbaarheid 
van onze plannen. 
 
 

Opening windpark Martina Cornelia 
 
Op maandag 12 december wordt het windpark Martina Cornelia officieel, door onder meer twee Martina 
Cornelia’s,  geopend en kan ons dorp via  een rechtstreekse kabel stroom van de vier molens gaan afnemen.  
Alle  burgers hebben van Stedin een uitnodiging gehad voor een voorlichtingsavond.  
Deze is zeer goed bezocht en veel dorpsbewoners hebben zich opgegeven voor een project met slimme meters om 
bewuster met onze elektriciteit om te gaan.  
In de volksmond praten we over “onze vier soldaten”, Leendert, Arend-Eliza, Leen en Elizabeth- Annetje,  
die aan de Lange Elisabethlaan op wacht staan en voor onze energie zorgen.  
Als we beseffen dat de provincie beslist heeft dat hier windmolens gebouwd moeten worden, dan mogen we wel erg 
blij zijn met de huidige locatie want zowel van slagschaduw als van lawaai zullen we in het dorp geen last hebben. 
De meningen over horizonvervuiling of juist verfraaiing blijven verdeeld.  
Opvallend was de grote belangstelling vanuit het dorp voor de bouw met spectaculaire transporten en niet te  
vergeten het hijsen van de mast, de kop en de wieken.  
We hebben al een ecoschool en zouden ons nu ook als ecodorp kunnen gaan profileren.  
 
 


