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Geen windmolens in Oude Stadse Polder 
Op dinsdag 6 mei 2014 heeft het college van  
burgemeester en wethouders een besluit genomen 
over windenergie op Goeree-Overflakkee.  
Besloten is om de partiële herziening regionale  
structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief 
bijbehorende stukken door te sturen voor behandeling in 
de gemeenteraad. De structuurvisie bevat een paar  
wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. 
Een aantal locaties is gewijzigd. Hierdoor is naar  
verwachting 225 MegaWatt (MW) aan windenergie  
mogelijk op Goeree-Overflakkee. 
Het college heeft besloten dat er geen windmolens komen 
in onze Oude Stadse polder, zoals wij in onze petitie  
hebben gevraagd. 
We zijn hier voor de leefbaarheid van ons dorp super blij 
mee. Wel komen er nog nieuwe molens in de van  
Brienenpolder. 
 
Het plaatje toont het nieuwe gebied bij Stad. 

Huttendorp 2014 
Op 28 en 29 wordt er een dorp voor en door kinderen  
gebouwd!  

Net als voorgaande jaren 
in het Stadse bos.  
Kinderen mogen naar  
eigen idee hutten gaan 
bouwen, voor  
bouwmaterialen wordt  
gezorgd. 
Vindt u het leuk om mee te 
helpen op deze dagen, of 
met de voorbereidingen? U 
bent van harte welkom, neem contact op 
via:stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl  
Vriendelijke groet:  
De vrijwilligers van  
Ons Trefpunt. 

 

Bouw Appartementencomplex op Stad 
 
Tijdens het stadsoverleg 21 mei 2014 kwam Dhr. Ten 
Have van Woongoed Goeree-Overflakkee iets vertellen 
over het nieuwe woon-zorgcomplex, dat gebouwd 
gaat worden op het koelhuisterrein. 
 

De bouw zal na de bouwvakvakantie beginnen en zal 
worden uitgevoerd door de firma Boeter.  
Er komen 11 appartementen en de huisartsenpraktijk 
van Joost. Ook zal er een pinautomaat van de  
Rabobank in komen. De oude pinautomaat zal in ge-
bruik blijven tot de nieuwe klaar is. 
Oorspronkelijk zouden er 22 appartementen gebouwd  
worden, maar omdat er op Stad niet zo veel vraag 
was naar seniorenappartementen, is dat aantal  
gehalveerd.  
Blijkt nu, dat er toch veel aanvragen komen, dan kan 
de rest ook gebouwd worden. Indien er erg veel  
aanvragen komen, hebben de Stadtenaren voorrang. 
Het gebouw zal rond de bouwvakvakantie van 2015 
klaar zijn.  
De woningen aan de van Bronckhorststraat blijven 
staan en zullen worden opgeknapt. 
Op de vraag of de appartementen betaalbaar zullen 
zijn voor AOW’ers is het antwoord: de woningen  
worden zo gebouwd dat een maximale huurtoeslag 
mogelijk is. 
 
De bouw gaat dus echt door en hebt u nog getwijfeld 
of u zich zou opgeven en u wilt er nu toch wel in, dan 
kunt u zich nu opgeven bij Woongoed  
Goeree-Overflakkee. 

Omloop 2014 
Op 23 augustus aanstaande komt de omloop van 
Goeree-Overflakkee weer door ons dorp.  
 
Zoals vorige jaren willen wij hen ook nu weer  
verwelkomen en ervoor zorgen, dat ze zich  
Stad aan ‘t Haringvliet zullen blijven herinneren. 
Er zijn zelfs plannen om de lopers een eindje met de  
Gouden Koets mee te nemen om de vermoeide benen te 
sparen. Dit laatste met goedkeuring van de  
organisatie. 
 
Wilt u ook meehelpen  om als dorp een onuitwisbare  
indruk te maken op alle lopers,  
meldt u dan aan bij Herman Maas, tel:611972. 
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Stimuleringsprijs Leefbaarheid 2014 

 
Ieder jaar looft de Zuid Hollandse Vereniging van Kleine 
Kernen prijzen uit voor het beste project in het kader van 
de leefbaarheid.  
 
Ons dorp heeft daar dit jaar aan meegedaan met het  
havenproject. Na inzending bleek, dat we genomineerd waren 
voor een prijs en dat we ons project mochten komen  
presenteren.  
Dat laatste is op woensdag 14 mei 2014 gebeurd in Rijsoord. 
Er waren 3 projecten:  
Eén uit Dirksland; dit was het uitbrengen van een boekje met 
alle winkels die er vroeger op de Straatdijk waren. 
Eén uit Wijngaarden; zij hebben door samenwerking van de  
verenigingen in hun dorp en veel zelfwerkzaamheid een nieuw 
dorpshuis gebouwd, wat er prachtig uit zag. 
En dan ons havenproject; Piet Diepenhorst en Wilco Blok hadden 
een prachtige PowerPoint-presentatie gemaakt en zij hebben die 
samen uitstekend gepresenteerd. 
Na het juryberaad bleek Wijngaarden de eerste, wij de tweede 
en Dirksland de derde prijs te hebben behaald. 
 
We konden dus naar huis gaan met een cheque van € 275,00, 
waar we weer iets leuks van kunnen doen voor de leefbaarheid 
van Stad. 

Literair café in het Trefpunt 
 
In het Trefpunt te Stad aan ’t Haringvliet organi-
seren de Reizende Dichters hun tweede literair 
café van dit jaar. Deze heeft als thema: Zomer. 
 
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden:  
Diverse reizende dichters lezen voor uit eigen werk.  
Er wordt een filmpje passend bij het thema getoond. 
Daarnaast hebben we 2 Ridderdichters te gast:  
Toos van der Linde en Toni van Langeveld.  
Tevens is er ruimte voor het open podium, waarbij wie 
wil een gedicht kan voorlezen.  
Er is een kleine expositie en er wordt een PowerPoint 
getoond met kunst van Marian Kortekaas.  
Jaap Driesprong zorgt voor een zomerse noot op  
accordeon. 
Zowel tijdens de inloop vanaf 13.30 uur als in de pauze 
zijn er diverse consumpties te koop.  
De presentatie van deze middag is in handen van  
Herman Maas. 
Het literair café wordt gehouden op zaterdag 28 juni 
2014, inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 
Locatie: het Trefpunt, Oranjelaan 14 te  
Stad aan ’t Haringvliet. 
De Reizende Dichters zien uit naar uw komst. 
 

 
Zomerstop koffieochtend in het Trefpunt 

 
Afgelopen jaar werd het koffiedrinken met elkaar 
enthousiast bezocht door veel Stadtenaren van 
alle leeftijden. 
Omdat de meeste deelnemers aan de koffieochtend op 
dinsdagmorgen aangaven dat ze in de zomermaanden 
veel andere bezigheden en vakantie hebben, zullen er 
in de maanden juni, juli en augustus geen  
koffieochtenden in het Trefpunt zijn. 
Vanaf 1 september 2014 bent u allen weer van harte 
welkom om op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur 
een kopje koffie met wat lekkers erbij te komen  
drinken in het Trefpunt. De kosten zijn 1 euro per  
persoon, dus daarvoor hoeft u het niet te laten. 
 
We hopen u te mogen verwelkomen, 
Leen Leune en Greet Maas 

 

Geslaagde Stadse scholieren 2014 
 
Net als voorgaande jaren is StadsWeb direct naar de Stadtenaren  
gegaan die de vlag dit jaar konden uithangen, omdat ze geslaagd zijn 
voor de middelbare school. Hier vindt u een overzicht van deze  
gelukkigen. 
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze prestatie! 

Esmee Mastenbroek 
Heeft op het RGO,  

VMBO-Kader Administratie  

gedaan. 

Zij gaat verder met de  

kappersopleiding op het 

Zadkine college in  

Rotterdam 
Ilse Wagner heeft op de Prins 
Maurits, VMBO Zorg en Welzijn 

gedaan. Zij gaat de opleiding  

Onderwijsassistente volgen op 

het Albeda college in Middelharnis  
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Leone Bijsterbosch  
VMBO op de RGO. 

Gaat naar het Grafisch 

Lyceum in Rotterdam.  

Charlene Eringaard  
VWO op de RGO. Zij gaat 

communicatie studeren aan 

de Hogeschool Rotterdam.  

Mirte Golverdingen  VWO op 
de PM. Gaat Nanobiologie  

studeren op de TU in Delft en 

het Erasmus in Rotterdam.  

Gido Ista Mavo op de PM. 
Gaat naar het Markiezaat  

College in Bergen op Zoom de 

opleiding mechatronica doen. 

Lesley Lock VWO RGO.Gaat 
naar de universiteit in Delft of 

Eindhoven voor de studie  

Industrieel ontwerper.  

Leendert Looij Havo op de 
PM. Gaat opleiding Chemie 

doen op Hogeschool R’dam. 

Jarno Maliepaard. Auto-
techniek op Edudelta. Gaat 

naar Albeda in R’dam voor  

opleiding autotechniek. 

Corné Melaard Edudelta, 
VMBO Bouw.Gaat in R’dam 

naar Zadkine college voor 

vervolgopleiding Bouwkunde. 

Mirthe v.d. Mey Havo op de 
PM. Gaat de PABO doen bij  

InHolland in Rotterdam. 

Sebastiaan van Rijen  
VMBO op de RGO. Hij gaat 

naar het Scheepvaart en 

Transport College in  

Stellendam. 

Roxanne Scheffer VMBO 
op het Edudelta. Gaat de 

opleiding Helpende Zorg en 

Welzijn doen op het Albeda 

in Middelharnis. 

Niels Tiggelman VMBO op het 
Edudelta. Gaat een BBL oplei-

ding Monteur Mobiele Werktui-

gen doen op het MBO Scalda te 

Vlissingen.  



Pagina  4 Stadsplein Zomer 2014 

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 


