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Inleiding
Zorgen voor duurzame leefbaarheid.
Stad aan ’t Haringvliet is in veel opzichten een fijne plaats om te wonen.
Mooi gelegen aan het Haringvliet op het eiland Goeree-Overflakkee in een
omgeving met natuur, frisheid, schoonheid en rust. De bewoners ervaren dit
dagelijks, zijn daar blij mee en zijn zorgzaam om al het goede te bewaren.
De maatschappij rondom verandert echter en heeft invloed op de samenleving in Stad. Met de toenemende nadruk op schaalvergroting en efficiency
worden voorzieningen onrendabel en verdwijnen. Stap voor stap komt de
leefbaarheid van het dorp verder onder druk te staan. Aan het havenkanaal
van Stad verwelkomt een bord van vijf ondernemingen de watersporters:
het Schippershuis, Tuigerij Joukema (inmiddels vertrokken), BP station
Geert Kamp, Versmarkt Tettero (inmiddels gestopt) en de Rabobank (nog
drie ochtenden per week open). Niet op het bord vermeld, maar wel gestopt
in 2006, is de MJ Store. Piet de Kapper knipt niet meer, maar verkoopt nog
wel snoep en tabak vanuit zijn museumwinkel aan de Voorstraat.
Begin 2006 presenteerden projectontwikkelaars een plan voor enkele tientallen woningen, het eerste nieuwbouwplan voor Stad in meer dan 25 jaar.
De vreugde over dat vooruitzicht werd gevolgd door twijfels: zou dit nieuwbouwplan de neergang van Stad kunnen keren? Er ontstond het idee om
vanuit de bevolking een bijdrage te leveren aan het bestemmingsplan dat
vereist was voor de nieuwbouw. Omdat zo’n plan in de praktijk al gauw
vijftien jaar geldig is, werd er een verkenning gemaakt van de totale ontwikkeling van Stad aan ’t Haringvliet tot 2020. Het gemeentebestuur van Middelharnis werd tijdig geïnformeerd over dit initiatief.
De toekomstverkenning leverde verrassende, soms verstrekkende ideeën
op, maar kwam voort uit zorg: hoe kan je Stad ook op de langere termijn
leefbaar houden? Naarmate er meer gegevens op tafel kwamen, werd duidelijk dat de bedreigingen voor het dorp veel groter zijn dan gedacht. Er
werd besloten het dorp zo breed mogelijk te informeren en bij het initiatief te
betrekken: een reeks artikelen op website StadsWeb, een volledig overzicht
van de ideeën huis aan huis verspreid en een presentatie- en discussieavond voor alle inwoners. Direct na die avond is de mening van de Stadtenaren via een enquête gepeild: 85% van de reacties steunde het initiatief en
benadrukte de zorg over de leefbaarheid van het dorp.
De volgende stap was het gemeentebestuur en provinciale politici in een
plenaire presentatie te informeren over en te betrekken bij het belang van
duurzame leefbaarheid voor Stad aan ’t Haringvliet. Duidelijk werd, dat ook
door de vertegenwoordigers van de gemeente en provincie belangstellend
gekeken en geluisterd werd naar de plannen.
Zo is in Stad een burgerinitiatief ontstaan om de duurzame leefbaarheid
zeker te stellen en in samenwerking met gemeente en provincie passende
plannen uit te gaan werken. Hopelijk heeft het initiatief “Stad op Stelten” de
basis gelegd waarop alle partijen willen bouwen om een leefbare toekomst
te bieden aan inwoners van alle leeftijden en gezindten.
In dit rapport komen alle zaken aan bod die de afgelopen maanden zijn
besproken, gevolgd door een aantal samenvattende conclusies. Aan dit
rapport is een aantal bijlagen toegevoegd met (kranten)artikelen en achtergrondinformatie.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Tijdlijn
Hoe Stad op Stelten kwam
2005
Augustus
			
September
Oktober
			
4
November
			
14
November
7
December
			

Start website webportal Stad: links naar bestaande
websites
Redactie gevormd www.stadaantharingvliet.nl
Artikel StadsWeb: “Stad is een monument” over
bouwen en bewaren
StadsWeb: “Stad gaat bouwen”, signalement
nieuwbouwplannen
StadsWeb verspreidt enquête bouwbehoefte Stad
Bouwenquêtes door 201 van 550 huishoudens
ingeleverd

2006
19
Januari
			
20
Februari
			
			
20
Maart		
			
Juni 		
7
Augustus
			
September
1	
Oktober
11			
26			
November
20
December
			

Presentatie bouwenquête in het Trefpunt, wethouder
aanwezig
Verkiezingsavond in Trefpunt - organisatie StadsWeb,
Stadsdoelen vastgesteld: wat beloven partijen aan 		
Stad.
Projectontwikkelaars informeren Stadtenaren over 		
nieuwbouw in het Trefpunt
Aparte redacteur Nieuwbouw voor StadsWeb
Stichting StadsWeb opgericht, brede doelstelling t.a.v.
leefbaarheid
Eerste workshops over toekomst Stad
E-markt gesloten. Globale Toekomstvisie uitgewerkt
Gesprek met wethouder Ph. van den Berg
Aankondiging “Stad op Stelten” 4 januari 2007
StadsWeb publiceert wekelijks ideeën Stad op Stelten
Verspreiding krantje Stadsplein, info en uitnodiging
4 januari

2007
4
Januari
Presentatie Stad op Stelten in Trefpunt trekt ruim 150
			
bezoekers
5
Januari
Enquête Stad op Stelten huis aan huis verspreid
12
Januari 	171 enquêtes retour: presenteer de plannen aan ge			
meente en provincie, zeg de meerderheid.
12
Februari
De Kracht van Stad: Presentatie aan B&W en raad 		
			
van Middelharnis, tevens 10 leden PS Zuid-Holland
			
aanwezig
24
Februari
Onder de titel “Geef Stad een stem” worden Stadtena			
ren schriftelijk uitgenodigd zich bij Stad op Stelten aan
			
te sluiten.
10
Maart		
305 Stadtenaren hebben hun naam aan Stad op 		
			
Stelten doorgegeven.
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Analyse bevolking
De feiten
We zijn begonnen met een analyse van de huidige bevolking van Stad. Onderstaand overzicht toont de
ontwikkeling van de afgelopen jaren. Vanaf 1985 hebben we de cijfers van het aantal woningen in Stad en
daarmee kunnen we ook het aantal inwoners per woning berekenen.
datum
		
		
		
		
		
		
		
		
		

inwoners

huizen

31-dec-65		1299		
31-dec-70		1333		
31-dec-75		1328		
31-dec-80		1444		
31-dec-85		1419			
31-dec-90		1439			
31-dec-95		1471			
31-dec-00		1445			
31-dec-06		1429			
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569			
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Uit deze cijfers valt op te maken dat het aantal inwoners van Stad is gestegen tot 1995, daarna is het
aantal inwoners gaan dalen. Het aantal woningen is echter langzaam blijven stijgen: dus het aantal
inwoners per huis is gedaald.
Tenslotte een grafiek met de bevolking van Stad naar leeftijd. Het valt op dat met name de groep van
21 tot 33 ondervertegenwoordigd is.
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Analyse bevolking
Inwoners
8000

Ter vergelijking staan hiernaast in een grafiek
de gegevens van zowel Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge en Stad aan’t Haringvliet; achtereenvolgens het aantal inwoners,
het aantal woningen en het aantal inwoners
per woning.

7000

Aantal inwoners

6000
5000

middelharnis
sommelsdijk

4000

nieuwe tonge
stad

3000
2000

Een overzicht met de exacte cijfers vindt u in
de bijlage (pag 22).
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De grafieken van de vier andere dorpen bieden ons inzicht in de onderlinge verhoudingen. Een paar opvallende zaken die we uit deze grafieken kunnen halen.
1. Sommelsdijk is zowel wat betreft inwoners als aantal woningen zeer sterk gegroeid, Middelharnis is
vanaf 1985 zowel qua inwoners als aantal huizen gegroeid.
2. Stad aan’t Haringvliet en Nieuwe-Tonge zijn in vergelijking met Sommelsdijk vrijwel niet gegroeid.
3. Sommelsdijk heeft het grootst aantal inwoners per woning, Stad en Nieuwe-Tonge liggen daar ver
onder. Wonen de jonge gezinnen in Sommelsdijk en vergrijzen Stad en Nieuwe-Tonge? In 1990 had Stad
het grootste aantal inwoners per woning: in 2005 samen met Nieuwe-Tonge het laagste. Middelharnis ligt
daar iets boven en Sommelsdijk steekt er ruim bovenuit. De daling is bij Stad het sterkst en is een rechte
lijn.

Prognoses
Het ministerie van VROM heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen
van de bevolking. In het rapport Primos prognose 2005; De toekomstige
ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningbehoefte staan verwachtingen geformuleerd voor de toekomst, ondermeer over de snelle daling van
het aantal inwoners per huis de komende jaren. Een van de oorzaken hiervan
is de toenemende vergrijzing, waardoor het aantal een- en twee-persoonshuishoudens toeneemt en waardoor het aantal personen per huis daalt. In
cijfers: de verwachte daling is (landelijk) van 2,26 personen per huis in 2006
naar 2,12 in 2020. Dat is een daling van 6,2%. Rekenen we deze daling door
naar het aantal inwoners per huis in Stad in 2020, dan zal het aantal inwoners
per huis dalen van 2,51 naar 2,35 (-6,2%).
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Scenario’s
Als het aantal inwoners per huis in Stad in 2020 is gedaald van 2,51 naar 2,35, wat betekent dit voor het
totaal aantal inwoners van Stad? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een vijftal scenario’s geformuleerd.
Scenario 1: geen nieuwbouw
				

Inwoners		

Huizen

		
		

2006		1429			
2020		1337			

569
569

		

De bevolking neemt af met 92 personen.

Scenario 2: 1417 inwoners behouden
				

Inwoners		

Huizen

		
		

2006		1429			
2020		1429			

569
608

		

Er moeten 39 woningen bijkomen in 13 jaar.

Groeien naar 1729 inwoners, net zo groot als Den Bommel (ons buurdorp). In tegenstelling tot Stad heeft
Den Bommel nog wel een supermarkt en daarnaast een groentenboer en SRV-wagen.
Scenario 3: groei naar 1729 inwoners: 300 erbij
				

Inwoners		

Huizen

		
		

2006		1429			
2020		1729			

569
736

		

Er moeten 167 woningen bijkomen in 13 jaar.

Scenario 4: groei van 1429 naar 2000 inwoners, 571 inwoners erbij
				

Inwoners		

Huizen

		
		

2006		1429			
2020		
2000			

569
851

		

Er moeten 282 woningen bijkomen in 13 jaar.

Groeien naar 2500 inwoners, net zo groot als Nieuwe-Tonge.
Scenario 5: groei van 1429 naar 2500 inwoners; 1071 inwoners erbij.
				

Inwoners		

Huizen

		
		

2005		1429			
569
2020		
2500			1064

		

Er moeten 495 woningen bijkomen in 13 jaar.
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Contouren
De voorgaande berekeningen geven argumenten om
meer te bouwen op Stad, maar daar moet wel ruimte
voor zijn. Tegenwoordig zijn rondom de kernen bebouwingscontouren getrokken waarbinnen de gemeenten
ruimte hebben om woningbouw of bedrijfsterreinen te
realiseren. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee heeft een contourenvisie
gemaakt voor het eiland en daarin een voorstel gedaan
voor de contouren. We hebben eens gekeken hoe de
contouren voor Stad zijn vastgesteld.
Op de eerste afbeelding hiernaast zijn de countouren
van Stad te zien. Wat opvalt aan de contouren is dat
deze strak om de bestaande bebouwing zijn getrokken.
Buiten deze contouren mag niet gebouwd worden: het
stuk grond achter het koelhuis is de enige locatie die
binnen de contouren valt en die nog niet bebouwd is.
Op dit gebied is al nieuwbouw gepland en dat wordt op
dit moment door Arcus Projectontwikkeling uitgewerkt
(oranje op afbeelding 2)

1

Willen we meer bouwen op Stad, dan is dat niet mogelijk binnen deze contouren. Er zijn enkele inbreilocaties, onder andere aan de Zevenster, Burgemeester
Sterkstraat en Oranjelaan, maar dat is niet voldoende.
Stad op Stelten heeft een variant gemaakt. Volgens
ons is het goed mogelijk om de contouren uit te breiden
tot de Lieve Vrouwepoldersedijk en de Vrouwtjesweg
(afbeelding 3). Dit gebied past geheel binnen de bestaande structuur van Stad. Ook niet onbelangrijk: het
gebied ligt perfect bereikbaar tussen de drie eerder
genoemde hoofdwegen. Een stuk simpeler dan in Middelharnis, waar wordt gedacht aan de aanleg van een
(kostbare) tunnel onder het havenkanaal ter ontsluiting
van de Westplaat, zie bijlage over de Contourenvisie
(pag 23).
Onderstaande foto toont in paars het gebied achter het
koelhuis waar nieuwbouw al staat gepland; het oranje
gebied wordt door Stad op Stelten aangegeven als mogelijkheid om Stad verder uit te breiden.

2

3
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Overzicht ideeën nieuwbouw

Bovenstaande foto toont een overzicht van de bouwplannen. In oranje het nieuwbouwplan achter het
koelhuis, dat momenteel door Arcus Projectontwikkeling wordt uitgewerkt. Daarnaast in het geel de variant
van Stad op Stelten: passend binnen de structuur van Stad en goed bereikbaar vanaf de Molendijk, Lieve
Vrouwepoldersedijk en Vrouwtjesweg.
De in paars aangegeven locaties zijn de inbreilocaties: op de plaats van de huidige dokterspraktijk aan de
Oranjelaan, de plaats van het huidige Trefpunt, aan de Burgemeester Sterkstraat, de Zevenster en aan de
oude haven.
Buiten het dorp in rood aangegeven de locaties behorend bij recreatie. Buiten het dorp hebben we recreatiewoningen gepland, naast de boerderij van familie Soldaat (zie onderstaande foto) en liggend op korte
afstand van de jachthaven. Aan de jachthaven is er ruimte voor een camping, zie hoofdstuk ‘Nieuwe haven’.
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Overtrefpunt
Super + Trefpunt = Overtrefpunt
Het huidige Trefpunt dateert van na de ramp en voldoet steeds minder aan de wensen en normen van
deze tijd. Het gebruik neemt af en het is al lang niet meer de centrale ontmoetingsplek van het dorp. De
laatste supermarkt is in 2006 gesloten, uiteindelijk door te geringe klandizie. Hoe zou het zijn om op Stad
weer een winkel te hebben, één met voldoende parkeergelegenheid? Volgens Stad op Stelten behoort het
volgende tot de mogelijkheden, door een super te combineren met een nieuw Trefpunt: het Overtrefpunt.
Er zou een nieuw gebouw kunnen worden geplaatst op een locatie aan de rand van het dorp met naast de
winkel een postagentschap, een café, een Brede Schoolvoorziening en naschoolse opvang met jeugdbibliotheek, ruimte voor vergaderingen, feesten en partijen en oefenruimte voor muziek- en zangliefhebbers.
Het combineren van al deze voorzieningen werkt naar twee kanten positief: het gebouw wordt intensief en
veelzijdig gebruikt (wat de kosten drukt) en er ontstaat weer een centrale ontmoetingsplaats in het dorp.
Dat laatste voorziet direct in een behoefte, die nog groeit als er nieuwe bewoners bij zullen komen.
Supermarkt

Peterspeelzaal, naschoolse opvang

Grote zaal, 300 m2, kelder

Totale oppervlakte 350 m2

Oppervlakte 80 m2 inpandig

Voorstellingen, feesten, partijen

40 – 70 m2 magazijn / opslag

Verblijfsruimte kinderen

In kelder ivm geluidsoverlast

Overheaddeur laden / lossen

Bergruimte speelgoed

Ook open op zondag

Minimaal 40 parkeerplaatsen

Personeelsruimte

Schuifwand die zaal kan delen

Winkelformule voor elk budget

Bibliotheek kinderboeken

Muziek- en lichtinstallatie

Verblijfsruimte naschoolse opvang

Bar

Buitenspeelruimte kinderen

Toegang minder validen

Pinautomaat

Ontspanningsruimte 70-80 m2

Oefenruimte, 50 m2 , kelder

Koffiecorner met gebak

Biljart en dartborden

Voor band en koor, op afspraak

Automaat videoverhuur

Tafels om wat aan te drinken

Extra service
Servicepunt TNT Post

Videohoek voor kinderen

Reactie van een bewoner:
Doordat er op Stad geen supermarkt meer is moeten we dus naar
Middelharnis per regio-taxi. Ik heb namelijk een rollator. Kosten boven
de boodschappen € 9,60: € 4,80 heen, € 4,80 terug. Ideaal geregeld
dus!

Foto rechts: impressie door Jan Roedoe
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Oude haven & nieuwe haven
Vele jaren geleden was de haven het economisch centrum van ons dorp; vooral in de periode van 1900 tot
1940 verdienen veel inwoners hier hun brood. Langs de haven is aan de schuren en loodsen nog te zien
dat hier vroeger aardappelen, bieten en allerlei andere producten werden opgeslagen.
Vandaag de dag is er van deze activiteiten weinig meer over. Door de toegenomen mobiliteit en door de
komst van dammen en bruggen werken de Stadtenaren niet meer in eigen dorp aan de haven, maar vertrekken dagelijks vele inwoners om elders hun brood te verdienen.
Door deze veranderingen is er een nieuw fenomeen ontstaan: toerisme en waterrecreatie. Binnenvaartschepen zijn uit de oude haven verdwenen en zeiljachten zijn gekomen. Eigenlijk is de oude haven
voor haar oorspronkelijke doel overbodig geworden: een jachthaven neemt de rol over voor de pleziervaart. Gevolg is dat de jachthaven in de loop der jaren sterk uitgebreid is en de oude haven nog slechts
het decor toont van de bedrijvigheid die hier vroeger was.
Ideeën oude haven
De oude en nieuwe haven moeten samen met de Voorstraat weer het centrum worden van levendigheid.
De oude loodsen en schuren kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door woningen voor met name de
oudere inwoners: de mensen die dagelijks thuis zijn en die kunnen zorgen voor het levendig houden van
het Stadse centrum. Een andere mogelijkheid is om de oude schuren te verbouwen en er appartementen
in te maken. De oude havenkade moet gelegenheid geven tot aangenaam vertoeven door het creëren
van zitgelegenheid, het auto- en parkeervrij maken en het plaatsen van bomen en historische havenattributen.
Een voor iedereen toegankelijke verbinding tussen de oude en nieuwe haven moet het centrum tot één
geheel maken en ook moet de Voorstraat visueel bij dit centrum aangesloten worden door de bestrating en
beplanting aan te passen. Door passanten van de oude haven gebruik te laten maken van de faciliteiten
van de nieuwe haven, zoals sanitair en technische voorzieningen, wordt de oude haven aantrekkelijker
voor plezierjachten.
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Oude haven & nieuwe haven

Het kanaal uitdiepen
naar 2,40 meter

Betere aansluiting oude
haven - jachthaven

Conclusies na de discussie over de oude haven:
Trap verbreden: trap kan worden gebruikt als ‘tribune’ voor activiteiten aan de haven.

- Het kanaal uitdiepen naar 2,40 meter; is de gepubliseerde almanakdiepte. Door dichtslibben is
deze diepte in werkelijkheid een stuk minder.
- Trap over de dijk verbreden aan beide zijden
- Haarspeldachtige dijkoversteek realiseren, geschikt voor o.a. ouderen
- Betere aansluiting oude haven - nieuwe haven
- De kaaien (gedeeltelijk) auto vrij maken, ruimte
voor terrassen
- Extra parkeerfaciliteit voor bewoners Voorstraat
realiseren buiten deze straat
- Meer zit-hangplekken rond haven- en waterfront
- Complex voormalige koekfabriek herontwikkelen
tot bijvoorbeeld bedrijf-wooncombinaties
De oude haven kan door middel van een bomenrij visueel worden verbonden met de Voorstraat.
Begin twintigste eeuw stonden er ook aan beide
zijden van de Voorstraat bomen, zie foto.
Omdat de bomen ruimte innemen en zonlicht wegnemen, is het wenselijk om ze aan een zijde te
plaatsen. Aan de andere kant van de straat kan
geparkeerd worden.
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Oude haven & nieuwe haven
Tijdens een van de discussie-avonden was er eensgezindheid over een gebied dat zeker aangepakt moet
worden: het gebied rondom de sportschool. Een fantastische locatie, met zicht op de haven, over de dijk
richting het Haringvliet en goed bereikbaar. Het huidige pand van de sportschool werd jaren gebruikt door
Nipius, de ‘koekjesfabriek’. Tegenwoordig zijn er verschillende eigenaren en worden de panden gebruikt
door De Logerij, de sportschool, als kantoor en als oldtimer stalling. Hieronder enkele foto’s.
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Oude haven & nieuwe haven
Enkele jaren geleden heeft de Dirkslandse architect Krijn Ratsma een studie gedaan naar dit gebied aan
de oude haven. Hij maakte dit ontwerp.

HERONTWIKKELING HAVEN - STAD AAN 'T HARINGVLIET

IN OPDRACHT VAN MJ STORE - STAD AAN 'T HARINGVLIET

QUALITY ISLAND
WWW.BOUWENMOETLEUKZIJN.NL

WOON/WERKCOMPLEX

PLANVOORSTEL

DATUM: 27 APRIL 2005

JULIANALAAN
14
3247 AH
DIRKSLAND
WWW.CASARATSMA.NL

SCHAAL:

EMAIL: INFO@CASARATSMA.NL
TEL:
0187 603918
FAX:
0187 603952

HET PROGRAMMA OP DE BEGANE GROND KAN UITERST FLEXIBEL
WORDEN INGEVULD: DE MOGELIJKHEDEN BEGINNEN BIJ EEN GARAGE
VOOR EEN BOVENGELEGEN APPARTEMENT EN EINDIGEN BIJ EEN
BEDRIJFSRUIMTE VAN MEER DAN 1500 M2, EVENTUEEL UIT TE
BREIDEN MET KANTOREN OP DE EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING.
DE BEUKBREEDTE IS ZES METER. ALLE BEUKEN KUNNEN ONDERLING
GESCHAKELD WORDEN EN DE POSITIE VAN DE SCHEIDINGSWAND IN
DE DIEPTERICHTING IS VARIABEL. DE GEVELS BIEDEN ELKE ZES
METER EEN PUI WAARIN EEN ENTREE KAN WORDEN OPGENOMEN.
ALLE PUIEN KUNNEN ANDERS WORDEN INGEVULD, ZONDER HET
TOTAALBEELD TE VERSTOREN. ZO ONTSTAAT RUIMTE VOOR
RECLAME, OPEN EN GESLOTEN DELEN, AFHANKELIJK VAN DE
BEHOEFTE VAN DE GEBRUIKER.

SPORTSCHOOL
515 m2

DE INGETEKENDE VERDELING IS GEBASEERD OP EEN EERSTE
INSCHATTING. VERDER ONDERZOEK IS NOODZAKELIJK OM DE
EXPLOITATIEKANSEN GOED IN TE KUNNEN SCHATTEN.

FYSIOTHERAPEUT
90 m2

SPORTSPECIAALSHOP
150 m2

GARAGE
35 m2

HUISARTS
155 m2

OPSLAG
70 m2

ASSURANTIEKANTOOR
70 m2

ARCHITECTENBUREAU
105 m2

BUURTSUPER
360 m2

BEUKBREEDTE 6 METER
DIEPTE VARIEERT VAN 13-26 METER

HERONTWIKKELING HAVEN - STAD AAN 'T HARINGVLIET

QUALITY ISLAND

VOORBEELD INDELING BEGANE GROND
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IN OPDRACHT VAN MJ STORE - STAD AAN 'T HARINGVLIET

WWW.BOUWENMOETLEUKZIJN.NL

PLANVOORSTEL

DATUM: 27 APRIL 2005

SCHAAL: 1 : 250

P 021

JULIANALAAN
14
3247 AH
DIRKSLAND
WWW.CASARATSMA.NL

EMAIL: INFO@CASARATSMA.NL
TEL:
0187 603918
FAX:
0187 603952
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Oude haven & nieuwe haven
Stadtenaar en architect-in-spe Wilco Blok maakte ook een ontwerp voor dit gebied.
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Nieuwe haven

1

Toen jaren geleden plannen gelanceerd werden om op Stad een
jachthaven te starten, werd er vanuit de bevolking fel geprotesteerd. Inwoners van Stad verwachtten overlast te ondervinden van
de toeristen.
Inmiddels zijn we jaren verder en is de jachthaven uitgegroeid tot
een bloeiende onderneming waar de inwoners vrijwel geen hinder
van ondervinden. Vorig jaar is de haven uitgebreid met een honderdtal extra aanlegplaatsen en voor dit jaar staat er een nieuw
servicegebouw (afbeelding 5) gepland met allerlei voorzieningen.
Naast de jachthaven ligt een klein meertje (afbeelding 1). Voor het
gebruikt van deze grond zijn verschillende opties: de eerste optie
is om de jachthaven uit te breiden (afbeelding 2). Een andere mogelijkheid is om hier recreatiewoningen te bouwen (afbeelding 3).
Langs de Zeedijk is ruimte voor een paviljoen (afbeelding 6), perfect gelegen dichtbij strand, haven en langs een dijk die ’s zomers
door veel toeristen wordt gebruikt om per fiets het eiland te verkennen. Laatste mogelijkheid is om de ruimte rondom het meertje te
gebruiken als camping, waar toeristen met camper of caravan kunnen verblijven (afbeelding 4).

2

3

5

4

6
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Recreatie
Recreatie op Stad is op dit moment nog niet zo’n belangrijk
item. Tijdens de brainstorm sessies met de leden van Stad
op Stelten kwam naar voren dat hier nog veel meer valt uit te
halen. In de huidige situatie komen de meeste toeristen per
boot in de jachthaven, uitrusten op mini-camping Het Vogelnest of met de fiets langs de Zeedijk. De oude haven zou een
aantrekkelijker gebied kunnen worden (zie hoofdstuk oude haven), maar we denken ook aan extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld om vanaf de haven een veerpont naar Tiengemeten te
laten varen: ’s morgens inschepen met de fiets, eind van de
middag weer ophalen en daarna eten in het Schippershuis. En
wellicht in de toekomst gelijk een bezoekje brengen aan het
Rien Poortvliet museum. Een ander punt is de bereikbaarheid
van het havenhoofd. Op de foto prachtig ingepakt onder een
laag sneeuw, maar in het voorjaar en najaar bijna niet bereikbaar door hondenpoep, onkruid of modder. Enige vorm van
bestrating zou een hele verbetering zijn en bovendien nodigt
het meer uit om vanaf het havenhoofd te genieten van het
prachtige uitzicht richting Tiengemeten of om te gaan zitten
vissen.
Tijdens de sessies kwam ook het idee naar boven om een
wijk met recreatiewoningen aan te leggen. Deze woningen
zou buiten het dorp moeten komen, naast de boerderij van
familie Soldaat. We verwachten niet veel overlast van deze
bezoekers. Gebleken is dat we geen overlast ondervinden
van de toeristen die de jachthaven van Stad bezoeken en de
campinggasten op Het Vogelnest komen allemaal voor de rust
naar Stad.
Al deze toeristen op het dorp geven in de zomer en misschien
ook in voor- en najaar extra mensen op het dorp. Deze mensen
zijn potentiële klanten voor een supermarkt. We hebben gekeken naar andere dorpen op Goeree-Overflakkee en daarbij
viel op dat Herkingen met slechts 1150 inwoners, bijna 300
minder dan Stad, wel een eigen supermarkt heeft. Toeristen
kunnen zo een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid en zorgen voor inkomsten voor winkels en horeca.
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Bedreigde voorzieningen
Thuiszorg
Dat op gezondheidszorg en sociale voorzieningen de laatste jaren fors is bezuinigd is ook in Stad aan
’t Haringvliet voelbaar. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning stimuleert concurrentie tussen
de zorginstanties Careyn en Zorgsaam. Dat bemoeilijkt het overleg tussen zorgverleners. Het maakt het
traject naar de hulp voor de zorgbehoevende een doolhof en vergroot het risico op mensonwaardige thuissituaties van inwoners.
Dankzij de vaak belangeloze inzet van zorgverleners heeft Stad aan ’t Haringvliet toch een goed functionerend ‘hometeam’, een vast overleg waarin zorghulpen, verzorgenden, de wijkverpleegster, de huisarts
en een maatschappelijk werkster alle gevallen van inwoners met zorgbehoeften bespreken. Dit overleg is
onontbeerlijk voor verantwoorde zorg op het dorp.
Tehuis
De problemen die nu ontstaan als opname in een verzorgings- of verpleegtehuis nodig is, zullen toenemen
als het dorp niet groeit of zelfs krimpt. Men moet nu al simpelweg het dorp uit. Inwoners die hier geboren
zijn proberen dat schrikbeeld te ontwijken en accepteren verdere verslechtering. Door het algemene tekort
aan verzorgings- en verpleeghuisbedden op dit eiland kan dat ertoe leiden, dat gehaaste plaatsing ver
weg van het eiland regelmatig nodig is. Aangezien het eilandelijk beleid op decentralisatie gericht is, zijn
zorgwoningen op het dorp zelf wenselijk en nodig.
Apotheekhoudend huisarts
Stad aan ’t Haringvliet heeft één huisarts met een praktijk van 1430 patiënten. De landelijke norm is 2350
patiënten. Stad heeft dus eigenlijk een halve praktijk die voltijds bezet dient te worden en waarbij de rendabiliteit fors te wensen overlaat. De huisarts is apotheekhoudend, maar door diverse overheidsmaatregelen
lopen de inkomsten uit de apotheek behoorlijk terug. Of huisartsen wel een apotheek mogen houden, staat
landelijk doorlopend ter discussie. Zou die ten gunste van de apothekers uitpakken, dan is een huisartspraktijk met het huidige inwonertal niet meer te handhaven. Dat geldt ook voor de apotheek, omdat een
losse apotheek in het dorp niet rendabel is (hiernaar is onderzoek gedaan).
De huidige apotheekhoudende huisarts is voorlopig stevig gevestigd en hoopt in Stad aan ’t Haringvliet te
blijven. Maar als het inwonertal van het dorp verder daalt, verliest het huisarts en apotheek.
Andere vitale voorzieningen
De Openbare school was vroeger vaak in zijn bestaan bedreigd omdat ze onder de norm zaten. Nu ze zijn
opgegaan in de stichting OPOGO bepaalt deze of de school blijft. Voorlopig geen problemen, ondanks 6
leerkrachten (3,5 fte) voor 35 leerlingen.
Peuterspeelzaal: gebouw betaald door gemeente. Stichting Companen heeft als norm 1 leidster op 15
kinderen. Deze norm wordt op Stad zelden gehaald en vaak opgelost met extra dagen voor de peuters.
Rabobank is 3 ochtenden van 9-12 open met verplicht 2 personeelsleden: er komen 2-3 bezoekers per
ochtend: verlies gevend dus. In een zorgcentrum zou de bank met 1 personeelslid kunnen volstaan omdat
daar ook andere mensen aanwezig zijn.
Voetbalclub SNS heeft 8 elftallen (de jeugd speelt in
7-tallen) bij162 leden (waarvan een deel niet op het
dorp woont.) Het bestuur heeft grote moeite de elftallen te vullen en smacht naar meer inwoners.
Bus en regiotaxi Connexion: op werkdagen 17 x naar
Den Bommel, op zondagen 8x. Gemiddeld 197 passagiers per etmaal.
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Waarom?
Waarom is een groep bewoners van Stad gaan nadenken
en in beweging gekomen? Waarom hebben na 12 februari 2007 honderden anderen zich daarbij aangesloten?
In de inleiding stond het al: de leefbaarheid komt in het
geding. Winkels en voorzieningen verdwijnen, het aantal inwoners loopt terug, er is jaren bijna niet nieuw gebouwd. Een ernstig gevolg is dat de jeugd, die op Stad
geen betaalbare woning kan kopen, is vertrokken. Uit de
grafieken is duidelijk te zien dat de leeftijdsgroep van 21
tot 35 ondervertegenwoordigd is. Onze ervaring is dat
veel van deze jongeren in Middelharnis een woning hebben gekocht, aan het Havenkanaal bijvoorbeeld. Ruime,
relatief betaalbare woningen die op Stad niet beschikbaar
waren.
Doordat de voorzieningen minder worden, vertrekken
ouderen ook uit Stad. Een negatieve spiraal dus, die we
moeten doorbreken. Meer inwoners, meer kans op een
rendabele winkel, een huisarts met voldoende patiënten,
een voetbalvereniging die geen moeite meer heeft een elftal bijeen te krijgen op zaterdag: nieuwbouw is een goed
begin. Recreatie en toerisme kunnen daarnaast zorgen
voor meer potentiële kopers.
Maar: met nieuwe inwoners loop je het risico dat inwoners van elkaar vervreemden; het dorpse karakter moeten
we behouden. Daarom willen we het Overtrefpunt; een
winkel terug op Stad, en meer dan dat. Een trefpunt waar
alles bijeenkomt: kinderopvang, oefenruimte, feestruimte,
biljart, pin-automaat, koffiecorner. Vooral een ruimte waar
mensen elkaar ontmoeten.
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Conclusies
Oplossen in samenhang
Uit ons onderzoek blijkt: er moet iets gebeuren, willen we Stad leefbaar houden. De laatste jaren zijn
vrijwel alle winkels verdwenen en het is de vraag hoe lang de laatste voorzieningen nog blijven. Door
de toenemende vergrijzing en individualisering neemt het aantal inwoners per huis af, zodat nieuwbouw
noodzakelijk is om het aantal inwoners niet verder te laten dalen. Het bestaande initiatief voor nieuwbouw
bij de koelhuizen is heel belangrijk, maar op termijn onvoldoende. Even nieuw bestemmingsplan moet
daarom andere mogelijkheden openen, buiten én binnen de contouren, b.v. door de functie van gebieden
te veranderen.
Het overtrefpunt zou een belangrijke functie kunnen vervullen in de toekomst: supermarkt, kinderopvang
en multifunctionele ruimte in een gebouw zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en dat er op Stad
ruimte is voor feesten en culturele activiteiten. Bovendien zou de parkeergelegenheid op zaterdag gebruikt
kunnen worden voor bezoekers van de voetbalvereniging.
De oude haven biedt potentieel, bezit aantrekkingskracht en valt binnen de contouren. Met name het
gebied rondom de sportschool biedt veel kansen. Door de oude haven beter te verbinden met zowel de
Voorstraat als de jachthaven wordt de haven weer een levendig gebied. Ouderenwoningen zouden hier
prima passen, nabij centrum en Overtrefpunt, met een prachtig uitzicht. De haven kan worden veranderd
in een gebied waar het prima vertoeven is en ideaal als zit- en hangplek.
Bij de jachthaven is ruimte voor uitbreiding met ligplaatsen of recreatief verblijf. Een nieuw servicegebouw
staat voor 2007 al gepland. Het toerisme kan op Stad verder worden uitgebuit: een mini-camping hebben
we al en aan de Zeedijk zou een park kunnen komen met vakantiewoningen: Stad wordt zo aantrekkelijker
voor toeristen en bovendien hebben supermarkt en horeca meer potentiële klanten.
De oplossingen hangen met elkaar samen: meer inwoners door nieuwbouw geeft meer potentiële klanten
voor de super; met een super blijft Stad aantrekkelijk voor ouderen, zodat ze niet weg hoeven trekken om
de gewenste zorg te krijgen. Door op Stad ook ruimte te creëren voor starters, voorkom je dat starters
wegtrekken: de achteruitgang van het ledenaantal van verenigingen, kerken en het aantal leerlingen op de
scholen verandert dan in wellicht een stijging.
De kracht van Stad
Dat de leefbaarheid van Stad wordt bedreigd, is geen noodlot, niet onafwendbaar. Jarenlang is er weinig
naar Stad aan ’t Haringvliet omgekeken. Zo zijn steeds mogelijkheden onbenut gebleven en nu dreigen
kansen definitief verloren te gaan. Daar wat aan doen, begint met anders kijken naar Stad, zien wat er
allemaal wel zou kunnen. Een beetje dromen mag daarbij, het maakt je creatief en kan uiteindelijk heel
realistische plannen opleveren. Stad op Stelten heeft een begin gemaakt en daar de inwoners van Stad
bij betrokken. Daarna zijn bestuurders en politici geïnformeerd. Voor wie de leefbaarheid wil vergroten
– en daar draait het om – is en blijft dat de juiste volgorde. Stadtenaren weten wat er niet goed gaat,
Stadtenaren zien de problemen in hun samenhang, Stadtenaren weten ook dat op een dorp niet alles
kan. Stadtenaren zien dat leefbaarheid afhangt van het samenbrengen van mensen en mogelijkheden. En
als het erop aankomt zijn ze daar goed in, dat is de Kracht van Stad. Samen met bestuurders en politici,
van de gemeente Middelharnis en van de provincie Zuid-Holland willen wij die kracht gaan inzetten. Voor
duurzame leefbaarheid van Stad.
Binnenkort kunt u alles van Stad op Stelten
lezen op onze website:
www.stadopstelten.nl
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Overzicht aantal inwoners, woningen en inwoners per woning door de jaren heen in de gemeente
Middelharnis. De grafieken tonen inwonersaantal en inwoners per woning. De cijfers komen van
de website van de gemeente Middelharnis: www.middelharnis.nl
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Bijlagen
Citaten uit de Contourenvisie Goeree-Overflakkee december 2005
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Bijlagen
Afbeeldingen uit de Contourenvisie Goeree-Overflakkee december 2005

Battenoord

Nieuwe-Tonge

Middelharnis/Sommelsdijk

Stad aan’t Haringvliet
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Bijlagen
Cijfers en conclusie onderzoeksresultaten haalbaarheidsstudie supermarkt op Stad door Van Tol.
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Bijlagen
Citaten uit het rapport Kiezen of delen, onderzoek Goeree-Overflakkee.

Kiezen of Delen
Op zoek naar een duurzame balans op Goeree-Overflakkee
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Bijlagen
Citaten uit het rapport ‘Gescheiden markten: ontwikkelingen op de huur- en koopwoningmarkt’
door het ministerie van VROM, 2003.
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Bijlagen
Citaten uit het rapport ‘Primos prognose’ door het ministerie van VROM, november 2005.
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Bijlagen
Grafieken uit het rapport ‘Primos prognose’ door het ministerie van VROM, november 2005.
Achtergrondinformatie over de landelijke prognoses van de bevolkingsontwikkeling.
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Bijlagen
Extra editie Stadplein, jaargang 2 winter 2006/2007
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Bijlagen
Extra editie Stadplein, jaargang 2 winter 2006/2007
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Bijlagen
Extra editie Stadplein, jaargang 2 winter 2006/2007
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Bijlagen
Extra editie Stadplein, jaargang 2 winter 2006/2007
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Scepsis en verwachting op informatieavond
Door Pieter Prins
De uitgebreide presentatie van toekomstplannen voor
het dorp in het Trefpunt op 4 januari leverde een keur
aan reacties op. Onder de aanwezigen leefde naast verwachting ook scepsis: “Er moet natuurlijk wel iets mee
gedaan worden”. Met name de jongere generatie blijkt
pessimistisch te zijn over de toekomst van het dorp.
In de hal spreken we een groep vrolijke dames van begin twintig. Ze zijn even langsgekomen om een glaasje te
drinken en handen te schudden voor het nieuwe jaar. Wilma
Catsburg woont hier sinds mei vorig jaar en vindt Stad wel
een leuk dorp. “Alleen, er is zo weinig te beleven, er mag wel
“Wij zijn waarschijnlijk al weg als die planwat meer komen om de jongeren vast te houden”, zo stelt
nen worden uitgevoerd.”
ze. Naast haar staat Mirjam van Keulen, ze woont al haar
hele leven op het dorp. “Wat ik van Stad vind? Het is een
beetje klein en er wonen vooral oudere mensen.” Wat haar
vooral spijt is het verdwijnen van de winkels. “Toen die hier
nog zaten had je een smoesje om even het dorp in te gaan
en dan zag en sprak je nog eens iemand, dat is nu weg.”
Bettine Trommel, die ook in het groepje staat en deze avond
de gasten bedient, ziet ook wel positieve kanten aan het
dorp: “het ons-kent-ons is wel leuk en het is hier meestal
lekker rustig.” Wilma valt haar bij en vindt de haven ook erg
leuk, “alleen kunnen de mensen die daarvoor komen weer
niks in het dorp doen of kopen.” Als het over de gepresenteerde plannen gaat zijn ze allen veel minder positief. “Wij
zijn waarschijnlijk al weg als die plannen hier uitgevoerd
gaan worden.”

“Een winkel op het dorp zou al weer een
hele vooruitgang zijn.”

Leegstand
Een eindje verderop staan Adrie van Neuren en Jan Maliepaard, twee Stadse ouderen, met elkaar te praten.
Ook bij hen scepsis over de toekomst van het dorp, “Het dorp is een teruggaande zaak”. Toch zien ze wel
lichtpuntjes. “Een winkel met een ruim assortiment zou al voldoende zijn om de leefbaarheid te verbeteren”
zo stelt Adrie van Neuren. Beide mannen zijn wel kritisch over nieuwbouw. “Er staan op het dorp al veel
woningen langdurig te koop, dus bij nieuwbouw moet daar wel een oplossing voor gevonden worden, anders
zitten we daar weer mee”.
In de kleine zaal spreken we Mieke van Ham, zij woont al meer dan dertig jaar op Stad. Ook zij vindt dat er
meer zou moeten zijn voor met name de jeugd, ze zag de laatste jaren veel van het dorp verdwijnen. “In veel
opzichten is het dorp niet interessant meer, tenzij je hier alleen komt voor de rust en verder je werk ergens
anders hebt”. Uiteindelijk blijkt dat de aanwezigen het nu vooral tijd vinden om concreet in actie te komen:
“Plannen worden altijd gemaakt, maar er moet nu wel iets mee gedaan worden”.
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S.O.S. in het Trefpunt
Door Pieter Prins
Stadse vlaggen, bonte banieren en champagne waren donderdag 4 januari 2007 de ingrediënten
voor een dorpse nieuwjaarsborrel. Maar elkaar het beste voor het komende jaar wensen vormde
niet het enige toekomstelement deze avond. Het gehele Trefpunt stond namelijk in het teken van de
plannen van de werkgroep ‘Stad op Stelten’.
Na een goed glas en een aantal stevige handdrukken kon men zich in de grote zaal over vier thema’s
laten informeren: nieuwbouw, de havens, zorg en voorzieningen. Het begin van de informatierondes werd
gemarkeerd door een toespraak van Herman Maas die wees op het belang van betrokkenheid en initiatief
om het dorp leefbaar te houden. Daarom gaf hij ook aan het belangrijk te vinden met elkaar dingen te doen
en niet steeds naar de gemeente te wijzen: “Middelharnis moet beslissen over het gehele grondgebied en
kan daarom niet altijd alleen beslissingen nemen die positief zijn voor het dorp”.
Juiste tijd
Vervolgens kwam Joop Tilbusscher, coördinator van de werkgroep, aan het woord. Hij wees erop dat het
nu het juiste moment is om als burgers initiatief te tonen en met ideeën en plannen te komen voor de
toekomst. Als reden gaf hij op dat er momenteel nieuwbouwplannen in de lucht hangen en dat er daarvoor
een bestemmingsplan in de maak is. Wethouder Van den Berg heeft in gesprekken met de werkgroep
aangegeven dat er zeker ruimte is voor hun initiatieven. De groep zet in op het keren van de negatieve
trend door naast de broodnodige nieuwbouw ook te kijken naar mogelijkheden om meer bedrijvigheid in
het dorp te brengen. Het onderzoek dat in de afgelopen maanden is gevoerd geeft reden tot grote bezorgdheid en het is van belang om in actie te komen, zo stelde Tilbusscher. In de hoek achterin de zaal houden
Wilco Blok en Piet Diepenhorst een presentatie over bevolkingsgroei en -afname en nieuwbouw. Naar voren komt dat sinds ongeveer tien jaar de bevolking in het dorp alleen maar afneemt, terwijl er nog wel groei
was in het aantal huizen. Op basis van ontwikkelingen in het verleden en prognoses met betrekking tot de
toenemende vergrijzing wordt de balans opgemaakt. De conclusie luidt dat nieuwbouw primair vereiste is
om de teruggang van de bevolking te stoppen. Niet alleen de verenigingen in het dorp hebben behoefte
aan leden, er is ook vraag vanuit de (vroegere) bevolking naar woningen in Stad. Ook heeft een gezonde
economie in het dorp behoefte aan consumenten.
Videoautomaat
Verder naar voren is een presentatie te vinden van de havens. Een maquette toont een geheel nieuw
havengebied. De oude havenkom is de leefomgeving van senioren geworden en langs de kade is ruimte voor ontspanning. Ook is er gelet op een sfeervolle aankleding met groen
en attributen die herinneren aan een levendig verleden. Over
de dijk is de jachthaven te vinden die een nieuw faciliteitengebouw heeft gebouwd. Het havengebied is kortom het nieuwe
economische centrum van het dorp waar vooral nadruk ligt op
recreatie en toerisme. Aan de andere kant van de zaal vinden we het Overtrefpunt, het nieuwe ontmoetingspunt van het
dorp. Een videoautomaat, een uithangbord van het nationale
postbedrijf en informatie over de zogenoemde Brede School
geven ons een voorproefje van wat de groep voor ogen heeft.
Ingezet wordt op nieuwbouw en wel aan de overkant van de
Vrouwtjesweg bij de boerderij Aan ‘t Vlot.
Ook de zorgbehoeften van het dorp komen in het Trefpunt aan
bod. Op het podium wordt door middel van een gespreksgroep
nagedacht over de toekomst hiervan. Verschillende scenario’s

Belangstelling voor de nieuwbouwpresentatie van Piet Diepenhorst en Wilco Blok
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worden nagelopen: stel dat je twintig jaar ouder bent en net een nieuwe heup hebt gekregen. Hoe krijg je
dan je zorg in het Stad van nu? Er komen zaken aan bod als de snelheid waarmee zorg geleverd kan worden, wie dat dan komt doen en waar het allemaal plaatsvindt. Katie Trommel, lid van de werkgroep, geeft
aan dat met name aanleunwoningen van groot belang zijn. Zorg moet kort op de woning van de behoeftige zitten, waardoor goede zorgwoningen prioriteit hebben boven afdoende zorgvoorzieningen.
V&D
Wie voor wilde plannen gaat kan in de kleine zaal terecht waar op grote planken op de vloer het huidige
dorp geschilderd is. Jong en oud kan er ideeën op kwijt en van die mogelijkheid wordt dan ook druk gebruik-gemaakt. Al snel zien we allerlei fietspaden en diverse doorgetrokken wegen. Ook biedt het dorp binnen afzienbare tijd ruimte aan een V&D, een Bijenkorf, een groot uitgaanscentrum, een straatvoetbalkooi
en bovenaan de Voorstraat vinden we opeens een heuse Mc Donald’s. Al met al plannen genoeg dus, de
toekomst zal uitwijzen of er genoeg zal worden gedaan om het tij te keren...

Foto’s 4 januari op www.stadaantharingvliet.nl

------------ rapport Stad op Stelten maart 2007 ------------

36

Bijlagen
Artikel Herman Maas op zijn weblog
www.loggmaas.blogspot.com over de gehouden avond in het Trefpunt op 4 januari
2007.
Donderdag mocht u plannen inleveren voor
de toekomst van Stad en wilde je niet praten
dan mocht je dingen tekenen, plakken of
schilderen op een plattegrond van Stad.
Uit de vele voorstellen laat ik u een McDonalds zien op de Zevenster, een space-tower
in het bos, voorstellen voor parkeerplekken,
een weg van Molendijk naar Vrouwtjesweg,
een Aldi, een V&D, een Bijenkorf, tennishal
maar ook eenvoudige wensen zoals een
schapenweitje en een wandelpad van OBS
de Molenvliet door het bos naar de gymzaal.
Of deze zaken er wel of niet komen hangt
van de mensen af die meedenken en mee
een oordeel geven. Mensen die zwijgen
en wegblijven hebben later niets te klagen
want het is dan hun eigen schuld dat ze niet
betrokken zijn in dit democratische proces.
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Enquete verspreid op 5 januari 2006

En, wat vindt ú van Stad op Stelten?
Gisteren, op 4 januari 2007, zijn in het Trefpunt ideeën over de toekomst van Stad besproken. U heeft daar
eerder over kunnen lezen op StadsWeb en in een extra Stadsplein. In het Trefpunt hebben veel mensen
meegepraat en hun mening gegeven. Mogelijk was u daar bij, misschien heeft u het gemist. Hoe dan ook,
we willen nu graag alle Stadtenaren
met deze vragenlijst hun mening vragen. De uitslag daarvan helpt ons te bepalen wat we verder doen,
bijvoorbeeld met de gemeente praten of toch maar stoppen met dit verhaal.
Zou u deze vragenlijst willen invullen en uiterlijk vrijdag 12 januari inleveren?
Dat mag in de brievenbus van onze huisarts Joost van de Putte.
Alvast hartelijk bedankt,
Stad op Stelten

1.
o
o
o
o

Omdat we maar één formulier per woning verspreiden, vragen we u naar de samenstelling 		
van uw huishouden. Vormt u een: (één antwoord aankruisen)
Eenpersoonshuishouden
Tweepersoonshuishouden
Gezin met kinderen
Een seniorenhuishouden

2.
o
o
o
o

Hoe bent u op de hoogte van Stad op Stelten? (meer antwoorden mogelijk)
Via StadsWeb – internet
Via Stadsplein - het krantje
Ik was op 4 januari in het Trefpunt
Ik weet nergens van

3.
o
o
o

Wat vindt u van de plannen van Stad op Stelten? (één antwoord aankruisen)
Goed voor Stad
Slecht voor Stad
Geen mening
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4.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wat vindt u van de volgende rij de drie grootste problemen voor Stad (kruis er drie aan)
Het gebrek aan nieuwbouw
Een goede ontmoetingsruimte
Dat het dorp langzaam krimpt
Het verdwijnen van de winkels
Te weinig bedrijvigheid
Teruglopende voorzieningen
Er is niks voor jongeren
Verkeer en parkeren
Ander probleem, n.l………………………

5.

Wat vindt u van de oplossingen die Stad op Stelten voorstelt
									
Goed idee
Slecht idee
o
Groeien naar 2000 inwoners in 2020					
o		
o
o
Meer woningen bouwen dan nu gepland				
o		
o
o
De Oude Haven opknappen						
o		
o
o
Meer toerisme en recreatie						
o		
o
o
Meer horeca, bij de Oude Haven of bij het Strandje			
o
o
o
Een goede wandelverbinding Oude Haven - Atlantica		
o		
o
o
Zitplaatsen op de dijk en om de Oude Haven			
o		
o
o
Een nieuw Trefpunt als ontmoetingsplaats				
o		
o
o
Een nieuw Trefpunt in één gebouw combineren 			
o		
o
met een winkel en andere voorzieningen				
o
Recreatiewoningen bij de Zeedijk					
o		
o
o
Meer zorgvoorzieningen voor ouderen				
o		
o
o
Zorg- en seniorenwoningen bij de Oude Haven			
o		
o

6.
o
o
o

Wat moet er met de plannen en de reacties gebeuren? (één antwoord aankruisen)
De reacties verwerken in een plan en dat aanbieden aan de gemeente
en de provincie
Eerst uitgebreider over alles doorpraten op Stad
Stoppen, dit heeft geen zin

Bedankt!
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En, wat vindt ú van Stad op Stelten?
Uitslag – rechte telling
1.
o
o
o
o

Omdat we maar één formulier per woning verspreiden, vragen we u naar de samenstelling 		
van uw huishouden. Vormt u een: (één antwoord aankruisen)
Eenpersoonshuishouden						14		
8%
Tweepersoonshuishouden						
66		
39 %
Gezin met kinderen							
67		
39 %
Een seniorenhuishouden						
24		14 %

2.
o
o
o
o

Hoe bent u op de hoogte van Stad op Stelten? (meer antwoorden mogelijk)
Via StadsWeb – internet						
73		
43 %
Via Stadsplein - het krantje						154		
90 %
Ik was op 4 januari in het Trefpunt					
33		19 %
Ik weet nergens van				
			
2
1%

3.
o
o
o

Wat vindt u van de plannen van Stad op Stelten? (één antwoord aankruisen)
Goed voor Stad							149		
Slecht voor Stad							
13		
Geen mening					
			
8 		

4.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wat vindt u van de volgende rij de drie grootste problemen voor Stad (kruis er drie aan)
Het gebrek aan nieuwbouw						105 		
-2
Een goede ontmoetingsruimte					
27
Dat het dorp langzaam krimpt					
65
Het verdwijnen van de winkels			
		129 		
-1
Te weinig bedrijvigheid						
19
Teruglopende voorzieningen						101 		
-3
Er is niks voor jongeren						
30
Verkeer en parkeren							
22
Ander probleem, n.l………………………

5.
Wat vindt u van de oplossingen die Stad op Stelten voorstelt
									
Goed idee
o
Groeien naar 2000 inwoners in 2020					134		
o
Meer woningen bouwen dan nu gepland				119		
o
De Oude Haven opknappen						118		
o
Meer toerisme en recreatie						
99		
o
Meer horeca, bij de Oude Haven of bij het Strandje			106
o
Een goede wandelverbinding tussen de Oude Haven en
Atlantica								112		
o
Zitplaatsen op de dijk en om de Oude Haven			
77		
o
Een nieuw Trefpunt als ontmoetingsplaats		
		
71		
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7%
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Slecht idee
23
35
21
38
34
35
26
57
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Goed idee
Slecht idee
o
Een nieuw Trefpunt in één gebouw combineren
met een winkel en andere voorzieningen				143		18
o
Recreatiewoningen bij de Zeedijk					
81		
55
o
Meer zorgvoorzieningen voor ouderen				138
	15
o
Zorg- en seniorenwoningen bij de Oude Haven			116		
35
6.
o
o
o

Wat moet er met de plannen en de reacties gebeuren? (één antwoord aankruisen)
De reacties verwerken in een plan en dat aanbieden aan de gemeente
en de provincie							142		
84 %
Eerst uitgebreider over alles doorpraten op Stad			
15
9%
Stoppen, dit heeft geen zin						
11	
6%
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Resultaten enquête Stad op Stelten - overzicht
De eerste cijfers afgelopen maandag lieten al zien dat de Stadtenaren interesse hebben in Stad op Stelten.
Na de 150 bezoekers op 4 januari in het Trefpunt reageerden 171 van de 550 huishoudens op Stad met
het inleveren van de enquête. De grote lijn: veel steun voor Stad op Stelten. We tonen de resultaten zonder
veel commentaar. Oordeelt u zelf.
Wat zijn de grootste problemen voor Stad?  
(aantal reacties per probleem. Men mocht drie problemen aankruisen)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Het verdwijnen van de winkels
	129
Het gebrek aan nieuwbouw			105
Teruglopende voorzieningen 		101
Dat het dorp langzaam krimpt
65
Er is niks voor jongeren			
30
Een goede ontmoetingsruimte		
27
Verkeer en parkeren		
		
22
Te weinig bedrijvigheid			19

Wat vind u een goed idee van Stad op Stelten?
Bij ieder idee kon men voor of tegen kiezen. Het percentage voorstanders is vermeld.
De ideeën zijn geordend vanaf het hoogste percentage
1	
Meer zorgvoorzieningen voor ouderen							
2
Nieuw Trefpunt in één gebouw combineren met winkel en andere voorzieningen		
3
Groeien naar 2000 inwoners in 2020								
3
De Oude Haven opknappen									
4
Meer woningen bouwen dan nu gepland							
4
Zorg- en seniorenwoningen bij de Oude Haven						
4
Zitplaatsen op de dijk en om de Oude Haven						
5
Meer horeca, bij de Oude Haven of bij het Strandje						
5
Een goede wandelverbinding tussen de Oude Haven en Atlantica				
6
Meer toerisme en recreatie									
7
Recreatiewoningen bij de Zeedijk								
8
Een nieuw Trefpunt als ontmoetingsplaats							

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Wat vindt u van plannen Stad op
Stelten? (in procenten)

Goed voor
Stad

Slecht voor
Stad

Geen
mening

91 %
89 %
85 %
85 %
77 %
77 %
77 %
76 %
76 %
72 %
60 %
55 %

Wat moet er met plannen en reacties
gebeuren? (in procenten)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Met plannen
naar
gemeente en
provincie
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bron: Eilanden Nieuws 12 januari 2007

Werkgroep ‘Stad op stelten’ heeft ambitieuze plannen voor de toekomst

‘Enige remedie tegen verval van Stad is nieuwbouw’

Door Roeland van Mourik
STAD AAN ’T HARINGVLIET – Ruim driehonderd woningen moeten er in Stad aan ’t Haringvliet gebouwd
worden om het dorp leefbaar te houden. Dat is het ambitieuze plan van de werkgroep ‘Stad op Stelten’, die
sinds juli vorig jaar actief is binnen de kleine kern van de gemeente Middelharnis. ,,Een goed plan houdt
geen rekening met regelge-ving.’’
‘Stad op Stelten’ is een initiatief van een twintigtal actieve Stadtenaren. De groep bestaat zo-wel uit autochtone als ‘allochtone’ inwoners. Oud-raadslid voor het Algemeen Burger Belang (ABB) Janneke van
Rossum en VDB’78-raadslid Greet Maas prijken onder andere op de lijst van initiatiefnemers. Drie andere
initiatiefnemers, Piet Diepenhorst, Katie Trommel en Joop Tilbusscher, doen in de woning van Tilbusscher
nabij het Koelhuis aan de Molendijk hun plannen met Stad uit de doeken.
,,Een jaar geleden kwam het nieuws dat er weer gebouwd gaat worden op Stad. Eindelijk, na twintig jaar
van stilstand. De reacties op de presentatie van Arcus, Kroon en Woon-goed Flakkee waren positief. En
toen begon het wachten. Niet alleen op een uitgewerkt nieuwbouwplan, maar ook op een bestemmingsplan (…). Zo’n bestemmingsplan (…) legt de mogelijkheden voor verandering weer 10 tot 20 jaar vast. Een
belangrijk moment dus om over de toekomst na te denken. Dat kan je aan de gemeente overlaten, maar
je kan ook beginnen met de Stadtenaren zelf.’’
Dat schrijven de initiatiefnemers in ‘Stadsplein’ een orgaan dat vier keer per jaar huis aan huis in het dorp
wordt verspreid. Tilbusscher, die zich drie jaar geleden in Stad vestigde, vertelt: ,,We zijn na het bekend
worden van de plannen rondom nieuwbouw bij het Koelhuis begon-nen met een sessie over de toekomst
met echte Stadtenaren, inwoners die hier geboren en ge-togen zijn. Daarna hebben we een sessie gehouden met ‘overkanters’. Daaruit bleek dat echte Stadtenaren zich het sterkst zorgen maken over de
toekomst van Stad.’’
Na de twee sessies is een gezamenlijke avond georganiseerd waarop zowel overkanters als echte Stadtenaren sterke en zwakke punten opnoemden van hun dorpsgemeenschap.
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Van kwaad tot erger
,,Stad is een kleine kern. Dat is iets moois en tegelijk iets zieligs. In kleine kernen zie je nog iets van hoe
het leven vroeger was. Niet alles is er verbouwd, doorgebroken, uitge-legd, gevinext en met ringwegen
omgeven. De mensen groeten elkaar, zijn actief in kerken en verenigingen en houden elkaar zorgzaam
in de gaten. Kleine kernen hebben iets zie-ligs: je vindt er nauwelijks banen, nauwelijks winkels en weinig
voorzieningen. Als men-sen daarom gaan verhuizen naar elders, gaat het van kwaad tot erger: het dorp
gaat krimpen en verarmt.’’
Dat is de kern van de zaak, schrijven de initiatiefnemers in ‘Stadsplein’. Diepenhorst, geboren en getogen in Stad, geeft aan: ,,Sinds 1985 zijn veel voorzieningen verdwenen in Stad. Nu is er alleen nog een
fietsenma-ker, een postagentschap, een Rabobank met beperkte openingstij-den, een restaurant en een
sportschool.’’
Tilbusscher vult aan: ,,In de drie jaar dat ik hier woon, zijn er drie winkels verdwenen.’’ Om-dat winkels in
kleine kernen ook als ontmoetingspunt voor ouderen fungeren is het verdwij-nen van winkels extra triest,
vindt Trommel, die 27 jaar geleden vanuit Stellendam naar Stad verhuisde. ,,Er hangt veel aan vast,’’ geeft
ze aan. ,,Met het verdwijnen van winkels komen oudere mensen steeds geïsoleerder te wonen. Vroeger
zag je de ouderen met hun rollator naar de supermarkt gaan. Sinds die weg is, blijven ouderen binnen,
want ze gaan niet zomaar een loopje doen naar de Molendijk.’’
Gevolg is dat de alleroudsten Stad uittrekken, omdat ze geen supermarkt op loopafstand hebben. Ook
jongeren trekken weg, omdat ze geen nieuw huis kunnen kopen. Zo blijft er alleen een grote middengroep
achter. Trommel: ,,Jongeren zeggen: ‘Als er op Stad gebouwd wordt, kom ik terug.’ De enige remedie is
dus nieuwe huizen bouwen.’’
,,Gemeenten, provincies, het rijk, ze maken zich allemaal zorgen over de kleine kernen. Ze moeten levensvatbaar blijven, ze kunnen subsidies krijgen om hun dorpssamenleving le-vend te houden. Dat is heel
meelevend, maar de harde kern is: (…) ze mogen van diezelf-de overheden niet meer groeien, ze moeten
vooral blijven wat ze waren.’’
Driehonderd extra woningen
Daar wringt dus de schoen. ,,Naar Stad wordt altijd gekeken alsof het een voorbeeld is van hoe het wel
moet. We hebben een betrokken gemeenschap, er wordt veel georganiseerd: de Stadse dagen en Koninginnedag, maar aan de andere kant wordt juist die power niet benut door ons iets te geven waardoor
we verder kunnen,’’ geeft Tilbusscher aan.
,,Wat heeft Stad nodig om in de toekomst een levend dorp te blijven? (…) De 40 of 80 hui-zen die nu zijn
gepland? Als je goed rekent is dat te weinig. Stad mag niet krimpen, Stad moet groeien, anders zullen nog
meer voorzieningen verdwijnen en de mensen er achter-aan.’’
De geplande nieuw te bouwen woningen noemen de initiatiefnemers ,,een mooie eerste aan-zet.’’ Maar
het is absoluut niet genoeg om Stad toekomst te bieden, vinden ze. Volgens eigen berekeningen heeft
Stad ruim driehonderd woningen extra nodig. Door middel van een Po-werPoint-presentatie laat Diepenhorst de berekeningen van ‘Stad op Stelten’ zien.
Volgens het rapport ‘Gescheiden markten. De ontwikkelingen op de huur- en koopwonin-genmarkt’ van
het ministerie van VROM zakt het aantal inwoners per huis van 2,26 in 2005 tot 2,12 in 2020, geeft een
van de PowerPoint-sheets aan. ,,In Stad was het gemiddeld aantal inwoners per huis in 2005 2,49. De
verwachte daling door het miniserie van VROM betekent voor Stad dat het aantal inwoners per huis daalt
tot 2,3,’’ re-kent Diepenhorst voor.
De werkgroep heeft op deze berekening een aantal scenario’s losgelaten. Als er niet gebouwd wordt,
wordt verwacht dat in 2020 het aantal inwoners van 1417 daalt tot 1308. De bevolking neemt dan af met
109 personen. Aan dit scenario wil de werkgroep het liefst niet denken.
Wat wel een optie zou kunnen zijn is een groei naar het aantal inwoners van Den Bommel. Dit buurdorp
heeft een supermarkt, een SRV-wagen en een groenteboer, een voorzieningen-niveau dat Stad met 300
inwoners extra ook zou kunnen verkrijgen. Berekend is dat er dan 177 woningen bijgebouwd moeten wor------------ rapport Stad op Stelten maart 2007 ------------
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den in Stad.
Maar aangezien Den Bommel het huidige voorzieningenniveau ook maar nipt kan behouden, wil Stad nog
verder groeien. Het meest ideale scenario vindt de werkgroep daarom een groei van 1417 naar 2000 inwoners. Er moeten dan 583 inwoners bijkomen in Stad, waarvoor er exact 301 woningen gebouwd moeten
worden, aldus het scenario van ‘Stad op Stelten’.
De werkgroep heeft voor de nieuwbouwwoningen ook al een locatie in gedachten: de grond tussen de
Molendijk en de Vrouwtjesweg. Prima bereikbaar vanaf beide ontsluitingswegen en passend binnen de
structuur van Stad, stellen de initiatiefnemers. Een naam voor de nieuw-bouwwijk is ook al bedacht: Het
Trapezium.
Bedrijvigheid
,,Realistisch,’’ vinden de initiatiefnemers hun eigen nieuwbouwplannen. ,,Maar we moeten niet op één
spoor gaan zitten. Niet alleen woningbouw is belangrijk, ook andere zaken die de leefbaarheid kunnen
vergroten moeten we in onze plannen betrekken,’’ geeft Tilbusscher aan.
,,Een gezond dorp heeft bedrijvigheid nodig. Die komt niet meer van de landbouw jammer genoeg. Stad
heeft wel mogelijkheden in recreatie en toerisme. Neem de oude haven: ver-waarloosd, maar een van de
mooiste plekjes bij het Haringvliet.’’
,,Er moet weer een gezellig haventje van gemaakt worden,’’ vindt de werkgroep. Dat heeft een positief effect op de horeca en op winkeliers. De gezelligheid vergroten kan onder andere door de oversteek van de
buitendijk te verbreden tot een soort tribunetreden, de parkeerplaats bij de Kaai tot een wandelpromenade
om te vormen en de aansluiting op de Voorstraat met een doorlopende bomenrij te accentueren.
De nieuwe recreanten moeten ook een verblijfplaats hebben. Daarom wil de werkgroep een camping
ontwikkelen bij jachthaven Atlantica en recreatiewoningen bij de boerderij van fami-lie Soldaat. Beide
betrokkenen hebben ook zelf al plannen in die richting. ,,We hebben eens geïnformeerd bij de familie
Soldaat. Die bleek in een la een kant en klaar plan voor recreatie-woningen bij hun boerderij te hebben
liggen,’’ geeft Diepenhorst aan.
Het enige dat dan nog mist in de toekomstplannen van ‘Stad op Stelten’ is een winkelvoorzie-ning. Maar
de werkgroep zou de werkgroep niet zijn als ze ook daar al een plan voor hebben. ,,We willen een multifunctioneel winkelgebouw nabij de voetbalvelden neerzetten. Daar kan naschoolse opvang, een cadeauwinkel, de sportschool en een supermarkt gevestigd worden. Tevens is het, omdat het centraal ligt, een
mooi ontmoetingspunt voor ouderen.’’
Ook het huidige verenigingsgebouw ‘Het Trefpunt’ kan in het gebouw ondergebracht worden. Daarom
heeft de werkgroep een cryptische naam voor het nieuw te bouwen multifunctionele centrum verzonnen:
het Overtrefpunt.
,,Is dat alles? Nieuwbouw recreatie, de haven, het Overtrefpunt? Natuurlijk is er meer dat de toekomt van
Stad bepaalt. Een belangrijk onderwerp is de zorg, want de mogelijkheden daarvoor op Stad lijken heel
zorgelijk. Stad heeft nog genoeg mensen voor een halve dok-ter (…). Thuiszorg en wijkverpleging komen
verder onder druk. Wat is er meer? Het be-houd van de scholen natuurlijk. Als we krimpen zullen we ook
vergrijzen en ontgroenen. Het wordt er onrustbarend rustig van.’’
Levendige discussie
Op donderdag 4 januari kwamen 150 Stadtenaren samen in ‘Het Trefpunt’ om over alle aspecten van de
plannen te praten. ,,Er was een levendige discussie,’’ vertelt Trommel. ,,Mensen waren heel geïnteresseerd en stelden talloze vragen.’’ Sommige Stadtenaren waren sceptisch naar ‘Het Trefpunt’ toe gekomen,
vertelt Tilbusscher. ,,Maar ze kwamen er enthousiast vandaan.’’
De ochtend na 4 januari is er huis aan huis een enquête verspreid. Nu al kan de werkgroep melden dat
negen van de tien Stadtenaren met de plannen van hen instemt. ,,We zitten dichtbij het gevoel van de
Stadtenaren.’’
Dat biedt hoop voor de toekomst. ,,Het treft dat we net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug hebben en dat de Statenverkiezingen voor de deur staan. Een ideale gelegenheid om gemeente en Provincie
op de hoogte te stellen van onze plannen. We willen vertegenwoordi-gers van gemeente en Provincie
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daarom graag een keer naar Stad halen om zelf de situatie in ogenschouw te nemen,’’ geeft Tilbusscher
aan.
Na het verwerken van de enquête zal daarvoor de uitnodiging de deur uit gaan. Bewust heeft de werkgroep tot nu toe de gemeente en Provincie buiten de planontwikkeling gehouden. ,,Een goed plan houdt
geen re-kening met regelgeving vanuit de overheidsinstanties,’’ stelt Tilbusscher.
Stad is niet zielig, stellen de initiatiefnemers aan het slot van het gesprek. ,,Er gebeurt van alles. De inwoners zijn ontzettend gedreven. Dat is gunstige voorwaarde voor de fase die we nu ingaan.’’

Ingezonden brief
Eilanden Nieuws 19 januari 2007
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Persbericht
De Statenverkiezingen staan in Zuid-Holland voor de deur. Wie beseft echt wat er op het spel staat? Stad
aan ’t Haringvliet wel. Het gaat om de Kleine Kernen!
Op maandag 12 februari 2007 komen het voltallige college van B&W en de gemeenteraad van Middelharnis (17.802 inwoners) naar hun kleinste kern, Stad aan ’t Haringvliet (1429 inwoners). Ze worden daar
in dorpshuis Het Trefpunt ontvangen door een vijftigtal “Stadtenaren”, die zullen uitleggen over welke
onbenutte mogelijkheden hun dorp beschikt. Minstens tien (kandidaat) Statenleden van meerdere partijen
zullen die avond ook aanwezig zijn. Waar gaat het om?
Stad aan ’t Haringvliet is een dorp met veel activiteit: kerken, sportclubs en verenigingen maken dat Stadtenaren elkaar kennen en weten te vinden, ook voor grootschalige activiteiten als Ko-ninginnedag en de
Stadse Dag. Stad heeft op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee de naam van een actief dorp,
dat met www.stadaantharingvliet.nl inmiddels wereldwijd te volgen is. Toch zijn de perspectieven van Stad
somber, het dorp groeit al lang niet meer en verliest daardoor zijn voorzieningen. Najaar 2006 sloot de
dorpssuper, ouderen die zorg nodig hebben vertrekken naar Middelharnis.
Het gaat hier niet om een natuurlijke ontwikkeling, maar om het resultaat van beleid. Stad is een “kleine
kern”, die niet mag groeien, hoeveel potentieel het dorp daarvoor ook bezit. In dat beleid is de provincie
bepalend en de gemeente volgend. Sommelsdijk, met Middelharnis de dubbele kern van de gemeente,
groeide in de afgelopen 25 jaar met 65 procent. Nog steeds zijn daar honderden woningen gepland.
Begin 2006 presenteerde een combinatie van projectontwikkelaars een nieuwbouwplan voor Stad, positief
ontvangen door gemeentebestuur en dorp. En toen werd het stil. Er moest een bestemmingsplan komen
en toestemming van de provincie. Tijd om na te denken en dat gebeurde op Stad: het bestemmingsplan
moet voor méér ruimte bieden dan alleen voor 40 nieuwe woningen. Stad moet zijn ideale ligging aan het
Haringvliet kunnen benutten voor toerisme en recreatie én Stad moet groeien, naar 1700 of 2000 inwoners. Alleen dan is het een leefbaar dorp waar iedereen wil en kan wonen.
Een werkgroep, “Stad op Stelten” maakte najaar 2006 uitgebreide plannen, lanceerde ze op StadsWeb,
verspreidde ze in het dorp en presenteerde ze op 4 januari 2007.
150 Stadtenaren kwamen die avond discussiëren, 170 reageerden er op de enquête die de volgende dag
langs de 565 huizen werd verspreid. 85 procent zei: doorgaan, ga praten met de gemeente en de provincie. Dat is wat er 12 februari gebeurt.
Het programma:
17.00 uur Rondwandeling door Stad aan ’t Haringvliet, kenners vertellen.
18.00 uur “Aanschuifmaaltijd” in het Schippershuis aan de haven.
19.00 uur Stad op Stelten in Het Trefpunt aan de Oranjelaan.
·
Plenaire presentatie: Scenario’s voor Stad
·
Thema’s naar keuze: nieuwbouw, haven, voorzieningen en ontmoetingscentrum voor Stad.
·
Plenair: Tijd voor nieuw beleid. Het woord aan bestuurders en politici.
U bent van harte welkom op 12 februari op Stad. Het is handig als u meldt dat u komt.
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Feestelijke entourage voor een serieuze zaal
Door Pieter Prins
Wapperende vlaggen, een gezellig dorpscafé en een feestelijk ingerichte zaal in het verenigingsgebouw. Alles doet op deze maandagmiddag 12 februari 2007 weer lekker Stads aan. Toch is al
dat rood-geel gewapper niet de essentie van waar het vandaag over gaat. Er is meer, de Stadse
betrokkenheid gaat verder dan al dat vertoon.
Deze vrolijke uitingen van enthousiasme voor het dorp staan voor iets dat veel groter is. Op deze dag
gaat het over leefbaarheid in het dorp en betrokkenheid van de burgers bij de politieke besluitvorming die
daaraan kan bijdragen. Vandaar ook dat menig Stadtenaar in de straten en op de dijken groepjes mensen
kan zien rondlopen die met rood-gele paraplu’s, ook al zo Stads, interessant de aanwijzingen volgen van
een van de drie Stadse gidsen. Gekeken wordt naar de dijken, naar de gorzen en naar de wijken. Natuurlijk
wordt Piet de Kapper niet overgeslagen en mag een bezoek aan onze grote jachthaven ook niet op het
programma ontbreken. De weersomstandigheden vergen van de wandelaars wat Hollandse bikkelmentaliteit om het rondje geheel te voltooien, maar daarna volgt dan ook een warm onthaal in het eetcafé aan
de Haven. De eerste kennismaking is gemaakt, het zal voor onze gemeentelijke en provinciale politici op
deze winderige en regenachtige dag in februari niet bij deze indrukken blijven.
Jeugdhonk
In ‘t Schippershuis volgt een gezellige, stevige maaltijd voor de aanwezigen: een mix van inwoners van het
dorp en politici uit gemeente en provincie krijgt echte Hollandse kost voorgeschoteld. De start van deze
maaltijd wordt gemarkeerd door twee Stadse jongeren die een groep vertegenwoordigen die hard bezig
is geweest met nadenken over een jeugdhonk. Graag willen zij met de burgemeester om de tafel om tot
een mooie plek te komen die voor de jeugd comfortabel is en voor de omwonenden geen overlast bezorgt.
Burgemeester De Vries gaat graag op het verzoek in en een afspraak voor een gesprek is snel gemaakt,
natuurlijk nemen de jongens geen afscheid van de eerste burger zonder hun bevindingen en ideeën bij
haar achter te laten. De eerste daad van deze avond is gezet, wellicht dat het hier niet bij zal blijven. Binnen het uur wordt het gezelschap van tafel gehaald om richting Trefpunt te gaan.
In het verenigingsgebouw klinken zoals altijd de stemmen van de Droage Keeltjes een ieder tegemoet;
onder genot van een drankje en zicht op de plannen nemen de aanwezigen hun plaatsen in. De presentatie begint: Stad op Stelten, de ons allen inmiddels wel bekende werkgroep die bestaat uit diverse inwoners
van ons dorp, ontvouwt voor de politici en Stadtenaren de plannen die zij maakte. Eerst krijgt men een
korte presentatie voorgeschoteld over het dorp. Het roept het beeld op van een werklustige leefgemeenschap, de scenario’s die echter op het verhaal volgen laten zien dat maatschappelijke trends en politieke
regelgeving al die positieve mentaliteit in de kiem dreigt te smoren; een verhaal dat bevestigd wordt door
André Jongepier, die als directeur van de Rabobank Goeree-Overflakkee uit de doeken doet hoe zwak
het eiland er op economisch gebied voor staat. Dit doet hij aan de hand van het door de bank uitgebracht
rapport ‘Kiezen of delen’ dat ter gelegenheid van de fusie aan de gemeenten op het eiland werd aangefoto’s: Presentatie door Piet Diepenhorst en Wilco Blok; André Jongepier aan het woord; een volle zaal.
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boden. Diverse factoren zorgen voor grote beperkingen, waardoor de sterktes en kansen op dit eiland onbenut blijven. Het rapport spreekt over drie p’s, waarbij de eerste twee: people (de mensen) en planet (de
ruimtelijke omgeving en natuurwaarde) duidelijk de kracht van het eiland vormen, terwijl de derde: profit
(economische activiteit) erg zwak is.
Infrastructuur
Na dit economische verhaal volgt de grote verrassing van de avond: een video-interview met Elco Brinkman, de voorzitter van Bouwend Nederland die als leuke bijkomstigheid ook nog eens de eerste jaren
van zijn leven op Stad heeft doorgebracht. Brinkman legt uit hoe noodzakelijk het is dat gemeenten een
grotere visie ontwikkelen op woningbouw in kleine kernen. Hij hekelt in dit kader de “adhokkerige benadering van gemeenten die vaak zorgen voor ellenlange discussies die op gebied van woningbouw weinig
tot niets opleveren”. Gevolg is dat inwoners na verloop van tijd geen energie meer zullen willen steken in
het leefbaar houden van hun kern en dat veel kleine dorpen door alle beperkingen van hogerhand achteruit hollen. De voorzitter van Bouwend Nederland, die in 2006 door de Volkskrant werd uitgeroepen tot
meest invloedrijke Nederlander, pleit ervoor dat gemeenten beter gaan kijken naar de locaties van nieuw
te bouwen woningen. Hierbij wijst hij op het grote belang van voeling van de ontwikkelaars met de situatie
in het dorp zelf: “zet je stoel in zo’n kern en kom niet met tekentafelplannen zoals de vinexwijken in de
afgelopen jaren”.Bovendien speelt bij het betaalbaar houden van uitbreidingsprojecten volgens Brinkman
bestaande infrastructuur een grote rol. Gemeenten besteden volgens hem vaak te weinig aandacht aan
zaken als verkeersontsluiting. Vaak moet verkeer voor nieuwe wijken door nauwe straatjes, ter compensatie waarvan er weer kostbare investeringen moeten worden gedaan in bruggen en tunnels, terwijl elders
in de gemeente vaak wat infrastructuur betreft veel betere locaties zijn voor uitbreiding. De bouwvoorzitter
wil aan de Stadse bevolking nog kwijt dat zowel hij als zijn vader nog altijd betrokken zijn bij Stad en het
erg belangrijk vinden dat het dorp (maar ook kleine kernen in het algemeen) voor de toekomst behouden
blijven.GezondheidIntussen suizen ieders oren van alle informatie en indrukken en is het temidden van
de nog altijd Stadse kleurrijke zaal tijd voor een bak koffie. Iedereen heeft in die korte tijd de gelegenheid
bij te komen van alles wat gehoord en gezien werd, en er is bovendien ruimte de plannen van de werkgroep nader te bestuderen. Veel tijd daarvoor is er echter toch ook weer niet, want de rest van de avond
zal toneel zijn van stevige discussie over de vragen: wat kan de provincie en de gemeente voor het dorp
betekenen? Hoe realistisch zijn de plannen van Stad op Stelten, en hoe representatief zijn de initiatiefnemers? Een interessante discussie die in een volgend artikel uitgebreid aan de orde zal komen. Eén ding is
helder: de bevolking van het dorp is betrokken en de werkgroep heeft werk gemaakt van de onderbouwing
van hun voorstellen om de leefgemeenschap Stad aan ‘t Haringvliet voor de toekomst in gezondheid te
behouden.
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De weg van initiatief naar inspraak; over contouren en een convenant
Door Pieter Prins
Dat je voor democratie in de praktijk niet op werkbezoek aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis of zelfs in Den Haag moet zijn, bleek maar al te zeer toen in het Trefpunt naar aanleiding van de
gepresenteerde plannen op maandagavond 12 februari de discussie losbarstte.
Het eerste gedeelte van de avond was gewijd aan de presentatie van de initiatieven vanuit het dorp en
bespiegelingen van experts op de materie, maar natuurlijk bleef het daar niet bij. Na de pauze was er volop
ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen. Allereerst werd daarom oud-wethouder G.J. de Jong naar
voren geroepen om aan te geven hoe hij tegen de zaak aankeek. Hij gaf aan dat het zeker te prijzen valt
in de bevolking, als deze aanklopt met concrete plannen, maar zijn reserve was wel dat van de provincie
niet te veel verwacht mocht worden: “Hier op Stad worden heel specifieke problemen ervaren die om een
oplossing vragen, maar realiseer wel dat het dorp vanuit de
provincie gezien maar een heel klein vlekje is”. De Jong is
kandidaat-statenlid voor de ChristenUnie en daarmee was de
brug naar de provincie snel gemaakt.
Joop Tilbusscher in gesprek met Willem Topper, kandidaatstatenlid voor de VVD, foto rechts.
Structuurvisie
De eerste die het woord nam was Oscar Dijkhoff van de fractie van GroenLinks in Zuid-Holland. Hij complimenteerde het
dorp met de gepresenteerde initiatieven en gaf aan dat een
dergelijke houding goed is om met Stad ook daadwerkelijk
verder te komen. Hij haakte echter ook direct in op de opmerkingen van oud-wethouder De Jong door aan
te geven dat de kaders van de provincie het individuele belang van het dorp ver te boven gaan. Dijkhoff
wees op de nadruk van open ruimte in Zuid-Holland, om die ruimte te bewaren zijn contouren vastgesteld
waaraan men zich bij (bouw)plannen moet houden. “Een partij als GroenLinks hecht er erg veel waarde
aan openheid in het landschap te behouden. ”Ook kandidaat-statenlid voor de VVD Willem Topper was
enthousiast over alles wat vanuit Stad naar voren werd gebracht. Topper: “Ik heb er alle begrip voor dat
het dorp verder moet en ben dan ook van mening dat er zeker iets moet gebeuren. We moeten het niet
laten zoals het is, want dan gaat alles alleen maar achteruit”. Fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland
Hans Klein deelde die mening en gaf aan kleine kernen de ruimte te willen geven. De gemeenten moeten
daarom volgens hem met een goede structuurvisie komen voor de toekomst. Andries van Dijk, statenlid
voor de ChristenUnie-SGP, wilde de werkgroep graag de waarschuwing meegeven goed te kijken naar de
sociale gevolgen van grote uitbreiding op het dorp. Hij gaf aan dat een grote toestroom van nieuwe inwoners voor problemen kan zorgen in de samenleving van Stad aan ’t Haringvliet. Nu enkele statenleden hun
statements hadden gemaakt was het de beurt aan het gemeentebestuur. Joop Tilbusscher gaf het woord
aan burgemeester De Vries die aangaf dat de gemeente Middelharnis in samenspraak met de bevolking
wil werken aan een goede structuurvisie. Ze gaf aan het te betreuren dat de voorzieningen van het dorp
langzaam verdwenen waren. Vervolgens gaf zij het woord over aan de wethouder van Ruimtelijke Ordening, Philip van den Berg. Hij liet weten zeker iets te willen doen met de plannen en beloofde te kijken of het
mogelijk was om met name de plannen voor de havenkom op het gebied van woningbouw en recreatie in
het nieuwe bestemmingsplan mee te nemen.
Convenant
De opmerkingen van de wethouder deden de vraag naar boven komen waarom de bevolking niet betrokken was bij het convenant van gemeente en ontwikkelaars dat op 13 februari zou worden getekend
door de initiatiefnemers van de huidige bouwplannen op het dorp. De wethouder gaf aan dat de gemeente
hierin geen partij vormde, maar alleen de ontwikkelaars faciliteert. Het convenant is volgens hem slechts
een overeenkomst tussen de drie betrokkenen, dat wil zeggen: Arcus, Kroon en Woongoed Flakkee. De
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gemeente is bij de plannen betrokken omdat het bestemmingsplan dient te worden herzien. Hoewel de
herziening geënt is op de nieuwbouwplannen zoals die er nu liggen, is het gemeentebestuur erop gericht
ook aandacht te geven aan andere zaken. Opnieuw kwam hier echter de provincie om de hoek kijken. Van
den Berg: “De provincie Zuid-Holland heeft hierin ook een grote rol en vanwege strikte handhaving van regelgeving met betrekking tot de contouren stelt zij de gemeente voor problemen. Waar op de ene plek een
huis wordt gebouwd mag dat ergens anders niet en dat biedt weinig ruimte.” De discussie kwam terug bij
het convenant, omdat in de laatste nieuwsbrief van de gemeente en de initiatiefgroep Stad Totaal duidelijk
werd aangegeven dat de gemeente ook partij was bij ondertekening van het convenant. De wethouder kon
deze onduidelijkheid niet wegnemen en hield vol niet te zullen tekenen. De provincie was weer aan zet en
statenlid Oscar Dijkhoff nam graag de gelegenheid om in te gaan op de woorden van wethouder Van den
Berg. Hij wees nogmaals op het belang van open ruimte en gaf aan dat de gemeente zelf verantwoordelijk
is voor de invulling van de contouren. Dijkhoff: “Middelharnis is in de afgelopen jaren flink uitgebreid en dat
is vrijwel geheel in de eigen kern gebeurd, er had toch best een deel van die ruimte kunnen worden gebruikt voor nieuwbouw op Stad?” Van den Berg wees op de centrumfunctie van Middelharnis waardoor er
geen ruimte gelaten werd voor ontwikkeling in de omliggende kernen. Om dit in de toekomst te verbeteren
en deze achterstand in te halen zal aan deze problemen in een nieuwe toekomstvisie meer aandacht worden gegeven.
Dorpsraad
Het slot van de discussie kwam in zicht en langzaam werd het tijd voor de vraag hoe verder te gaan. In
eer-dere gesprekken met de werkgroep heeft het college aangegeven dat de werkgroep Stad op Stelten
niet als volwaardige gesprekspartner kon worden gezien. Van den Berg gaf aan de groep niet representatief te vinden en in de huidige vorm ontbreekt volgens hem de basis om legitiem als afvaardiging van de
Stadse bevolking het gesprek met de gemeente aan te gaan. Om dit in de toekomst op te lossen stelde
hij voor een dorpsraad in te stellen, zodat de bevolking van het dorp een volwaardige gesprekspartner
kan zijn van het gemeentebestuur. Joop Tilbusscher stelde de wethouder de vraag of de gemeente met
de werkgroep om de tafel zou willen als er op korte termijn een dorpsraad zou zijn. Van den Berg: “Als u
morgen een dorpsraad zou hebben zouden wij zeker met u in gesprek gaan, wij zouden sowieso met u in
gesprek gaan, maar zonder dorpsraad hebt u daarvoor geen legitieme basis.” Als antwoord hierop nam
Jan Roedoe het woord en gaf aan dat juridisch gezien Stad wel degelijk beschikt over een dorpsraad en
wel in de vorm van de Stichting StadsWeb, die in haar stichtingsakte doelen verwoordt die passen bij een
dorpsraad. Binnen de stichting zijn bovendien middels diverse bijeenkomsten en activiteiten ongeveer
320 Stadse huishoudens actief. Roedoe: “Wij hebben minimaal 0,7% van de bevolking achter ons nodig
om onze zaken op de agenda te krijgen, op Stad staat dat voor 12 inwoners. Wij zijn toch wel iets verder
gegaan dan die ondergrens”. De avond was al met al een sterk voorbeeld van burgerinitiatief en zowel de
gemeentelijke als provinciale politiek kon zien dat vanuit een dorp als Stad aan ’t Haringvliet een sterke
bereidheid heerst om mee te praten over de toekomst van de kern. De wethouder zegde toe met de bevolking van Stad in gesprek te gaan en voorzitter Joop Tilbusscher riep de statenleden op iets met het statement van het dorp te doen: “Als u Stad een goed voorbeeld vind voor kleine kernen hopen wij dat u ons
weet te vinden als onze belangen in het geding zijn, wij weten u in ieder geval wel te vinden.”

V.l.n.r.: Oscar Dijkhoff (GroenLinks), Joop
Tilbusscher (Stad op Stelten) en Philip
van den Berg (Wethouder R.O.)
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Vier partijen tekenen overeenkomst om te komen tot nieuwbouw in Stad aan ’t Haringvliet

‘Stad opstuwen in de vaart der volkeren’
Door Roeland van Mourik
MIDDELHARNIS – Vier partijen gaan zich inzetten voor de bouw van zo’n 75 woningen in Stad aan ’t Haringvliet. Dinsdag 13 februari ondertekenden ze een intentieover-eenkomst in het gemeentehuis van Middelharnis: Arcus Projectontwikkeling BV, aan-nemer Kroon uit Den Bommel, Woongoed Flakkee en de gemeente
Middelharnis.
Een belangrijk moment omdat het woningbouwproject nu officieel van start gaat, met een bijbehorende
taakverdeling voor de verschillende partijen. De gemeente Middelharnis heeft de regie over het project dat
achter het oude Koelhuis en aan de Burgemeester Sterkstraat gaat plaatsvinden. Tevens onderhoudt zij het
contact met andere overheden.
Arcus Projectontwikkeling BV en Kroon Den Bommel Projectontwikkeling hebben speciaal voor de woningbouwontwikkeling een nieuwe entiteit opgericht: Stad Totaal BV. Deze nieu-we BV gaat de komende tijd samen met de gemeente Middelharnis de plannen definitief ma-ken. Uiteindelijk neemt zij ook de realisatie van
het plan en zorgt zij voor de verkoop van de woningen.
Woongoed Flakkee gaat zich middels deze samenwerking richten op de realisatie van huur- en goedkope
koopwoningen. Ook ontwikkelt zij een zorgsteunpunt op het terrein van het voormalige Koelhuis.
Goed doorgepraat
Met deze plannen gaat een vurige wens van de werkgroep ‘Stad op Stelten’ in vervulling: woningbouw in
Stad. Al blijkt uit de plannen van de werkgroep dat ze eigenlijk ‘meer’ willen. Daarom zal in de toekomst met
deze werkgroep om de tafel worden gezeten om te spreken over de definitieve uitvoering van de plannen.
De werkgroep heeft bijvoorbeeld al laten weten dat een zorgsteunpunt op de locatie van het Koelhuis een
onlogische plek is, omdat het slecht toegankelijk is voor bewoners aan de oost-zijde van het dorp. Deze visie
willen de samenwerkende partijen uitdrukkelijk respecteren en tijdens de besprekingen met werkgroep zal
over de ins en outs van de locatie voor het zorg-steunpunt goed doorgepraat worden, aldus Simon van Nieuwaal, directeur van Woongoed Flakkee.
,,Desnoods moet er naar creatieve oplossingen gezocht worden voor het toegankelijkheids-probleem.’’ Van
Nieuwaal doelt daarbij op voorzieningen, zoals een lift, die bij winkelcen-trum D’n Diek in Middelharnis zijn
getroffen.
Ook burgemeester G. de Vries-Hommes vindt dat er over de locatie van het zorgsteunpunt goed overlegd
moet worden met de werkgroep ‘Stad op Stelten’. ,,Het zou zonde zijn als goe-de plannen van de projectgroep in het water zouden vallen,’’ zei ze na de ondertekening van de intentieovereenkomst.
In Stad blijven wonen
De burgemeester noemde het plan van de samenwerkende partijen ,,een goede eerste aanzet om Stad op
te stuwen in de vaart der volkeren.’’ Vooral voor jonge starters zijn de plannen een mooie gelegenheid om in
Stad te blijven wonen, vindt ze.
Guy Habets, directeur van Arcus Projectontwikkeling, vindt dat het plan Stad ,,beter op de kaart zet.’’ ,,Binnen een kleine uitbreiding worden huur- en koopwoningen gerealiseerd. Voor ieder is er dus wat wils.’’ Door
de nieuwe woningen hoopt de directeur van Arcus dat er een betere kettingvorming ontstaat: de vrijgekomen
woningen van verhuizende Stadtenaren kun-nen door starters gekocht worden. ,,Het plan moet er in voorzien dat jongeren in Stad blijven wonen.’’
Van Nieuwaal hoopt dat ook ouderen in Stad blijven wonen. Het zorgsteunpunt, waarbij ook een aantal zorgappartementen wordt gebouwd gaat in die behoefte voorzien, hoopt hij.
Als het goed is wordt er dit voorjaar gestart met de inspraak van omwonenden van de twee bouwlocaties.
Daarna moet het bestemmingsplan opgesteld worden. Eind 2007 kan dit wor-den goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland, zodat in 2008 de verkoop en de ontwikke-ling van de woningen kan plaatsvinden.
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Bijlagen
bron: Eilanden Nieuws 16 februari 2007

Gemeente toch partner in nieuwbouwplannen Stad
MIDDELHARNIS – In tegenstelling tot wat wethouder Philip van den Berg verklaard heeft op de
informatieavond van de werkgroep ‘Stad op Stelten’ is de gemeente toch partner in de nieuwbouwplannen in Stad aan ’t Haringvliet.
Dat heeft de wethouder ruimtelijk ordening tijdens het tekenen van de intentieovereenkomst laten weten.
Op de informatieavond van ‘Stad op Stelten’ de avond daarvoor zei Van den Berg dat de gemeente Middelharnis de plannen van Woongoed Flakkee en de twee project-ontwikkelaars alleen faciliteert. ,,Dat is
onjuiste informatie, ook wij zijn partner in het geheel en hebben onze handtekening onder de intentieovereenkomst gezet.’’
Van den Berg wil voor de onjuiste weergave van de feiten zijn oprechte excuses aanbieden aan de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet, liet hij dinsdag weten.
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