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Opening van het verbouwde havengebied
Opening van het verbouwde havengebied op zaterdag 30 november 2013. Hieraan voorafgaand was er een korte bijeenkomst in het Trefpunt met koffie en heerlijke met Stadse
kleuren versierde “cupkeekjes”.
Wethouder v.d. Vlugt schetste hoe in goed overleg met
Stadsoverleg een en ander tot stand gekomen was.
Hij benadrukte het belang om als Gemeente samen met
bewoners zo’n project te realiseren.
Daarna vertelden Piet Diepenhorst en Wilco Blok (beiden van
Stadsoverleg) aan de hand van een powerpoint hoe in nauwe
samenwerking met het dorp de nodige veranderingen tot stand
gekomen waren.
We zagen ook foto’s hoe het vroeger was en wat het geworden is. Dit gedeelte werd muzikaal afgesloten met het zingen
door de Droage Keeltjes: de Stadse Blues en het slotlied uit Overleve.
Vervolgens werd te voet door de Burg. Sterkstraat naar de
Haven gelopen waar alle verbeteringen nu ook echt zichtbaar
waren en werd het historische binnenvaartschip van de
fam. Jelier: Spes Salutis bezichtigd.
Het doorknippen van het geel/rode lint, dat gespannen was rond
het Weeghuisje, werd wat opgehouden doordat een oude
Stadtenaar z’n hart wilde luchten tegen de Gemeente.
Hij klaagde over het ontbreken van ramen en een deur: “Veel te
tochtig en het is daar te koud voor oudere mensen!”
Wel complimenteerde hij de Gemeente met de nieuwe Fairbank,
zo werd het weeghuisje genoemd vroeger, hierbij ondersteund
en bijgevallen door zijn oudste dochter.
Na het lied: “Ik heb je voor het eerst ontmoet daar aan het
Haringvliet”, werd de tocht voortgezet over het nieuwe
wandelpad naar de sluis. Stilgestaan werd bij de diverse nieuwe
meerpalen waarop informatie staat (met QR-codes).
Op de sluis werd genoten van het prachtige uitzicht en het
novemberzonnetje dat speciaal besloten had een uurtje voor ons
te schijnen.
Ten slotte werd nog wat plezierig en nuttig nagepraat onder het bekende genot van een hapje en een drankje in
het Trefpunt.
TIP: Voor wie het nog niet gezien heeft ga gerust eens kijken want het is de moeite waard!

Brandweer Stad is op zoek naar nieuwe vrijwilligers
De gemeente Goeree-Overflakkee en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werken nauw
samen aan de veiligheid van de inwoners.
De brandweer is dringend op zoek naar vrijwilligers die wonen in Stad aan 't Haringvliet.
Werken bij de vrijwillige brandweer naast de gewone dagelijkse werkzaamheden is een interessante activiteit.
De blusploeg van Stad aan 't Haringvliet is een jonge en enthousiaste ploeg brandweervrijwilligers.
Het teamgevoel staat hoog in het vaandel.
De brandweer zoekt mensen met een goede lichamelijke conditie tussen de 18 en 50 jaar.
De reguliere oefenavond van ons is op maandagavond vanaf 18:30 uur. Voor vragen of meer informatie kunt
u langskomen op onze oefenavond of mailen naar j.roos61@chello.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen
spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Meer informatie over de brandweer vindt u ook op www.betrokkenvrijwilligers.nl
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Kerstmarkten in Stad aan ’t Haringvliet
Op vrijdag 13 december van 16.00 -21.00 uur organiseert
Stichting Ons Trefpunt samen met Pieternella Arensman een kerstmarkt in
het Trefpunt te Stad aan ’t Haringvliet.
De standhouders komen allemaal uit de buurt en het aanbod is zeer divers met naast
kerststukken en kerstbomen ondermeer: sieraden, haardecoraties, beschilderd servies, beelden, cupcakes en taarten, kaarten, poppen, zeepjes, emaillen voorwerpen
en tiffany.
Natuurlijk kunt u vanuit de nieuwe keuken ook wat eten en drinken en is er muziek
te beluisteren.
Vanwege haar aanwezigheid in het Trefpunt is de schuur van Pieternella Arensman bij
de haven deze middag vanaf 15.00 uur gesloten.
We raden u aan ook de kerstmarkt op Zeedijk 52 bij Renée Volker te bezoeken. Deze
is geopend op 11, 12, 13, 14 en 15 december.
Bij beide markten is de toegang gratis.
Iedereen is van harte welkom.

Uitnodiging voor de
kerstfeestviering 2013
Voor alle ouderen en alleenstaanden
van Stad aan ’t Haringvliet.
De Ned. Hervormde vrouwenvereniging en
de Gereformeerde vrouwengespreksgroep
organiseren op 12 december 2013 een
kerstviering met gezamenlijke broodmaaltijd
voor iedereen van 65 jaar en ouder.

Beste bewoners van
Stad aan 't Haringvliet,
Zaterdag 23 november 2013 ben ik samen met mijn Pieten
weer gezellig in jullie dorp geweest om mijn verjaardag te
vieren. Om 14.00 uur kwamen wij aan met de boot op de kaai,
waar een heel mooi paard op mij stond te wachten voor de
zeer gezellige optocht door het dorp.
Bij het Trefpunt aangekomen kon het feest beginnen en er kwamen
een heleboel kinderen liedjes voor mij zingen. Maar oh nee, we waren
de pakjes vergeten mee te nemen van de boot. Twee van mijn Pieten
zijn snel terug gegaan, maar er kwam een dief die alle kadootjes
wilde hebben. Gelukkig ging Stoere Piet erop af en heeft de dief
gevangen. Ook moesten er nog 3 Pieten hun Pietendiploma halen.
Ze moesten van Sint pakjes overgooien en lopen over een ladder.
Gelukkig hebben ze alle drie goed hun best gedaan en ze zijn
geslaagd. De Pieten hebben ook nog een pyramide gebouwd waar een
kind boven op mocht klimmen.
Nadat de Pieten alle kadootjes hadden uitgedeeld was het feest afgelopen.
Het was weer leuk om in Stad aan 't Haringvliet te zijn en tot volgend
jaar!!!

Dit vindt plaats in “’t Trefpunt”, begint om
15.30 uur en u bent van harte welkom.
Wilt u dit kerstfeest meevieren, dan moet u
zich voor 6 december opgeven bij
Mevr. G. van Dijk (tel: 612251) of bij
Mevr. H. Pieterse (tel: 611686).
Graag bellen tussen 18.00 en 21.00 uur;
u kunt dan meteen evt. dieetwensen
opgeven. Er is ook een mogelijkheid om
thuis opgehaald te worden.

Groetjes van Sinterklaas.

Foto's van de intocht
staan in het fotoboek van
StadsWeb.
Een korte video van de
aankomst is te zien op
StadsWebTV.

Stichting Stadsweb
wenst u gezellige kerstdagen
en alle goeds voor
het nieuwe jaar.
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Stadsplein is een uittreksel van
onze website
www.stadaantharingvliet.nl
Deze Stadsplein is voor U
samengesteld door:
Marja van der Stok en Greet Maas
Voor eventuele reacties,
advertenties en mededelingen kunt U
ons bellen.
612040/611972
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Uitnodiging Stadsoverleg
Beste Stadtenaren,
Hierbij willen we u uitnodigen voor een Stadsoverleg op dinsdag 17 december 2013 in de grote zaal van
Ons Trefpunt.
We hebben deze avond twee thema’s en een rondvraag. Een inventarisatie ronde met betrekking tot
de nieuwe verkeerssituatie aan de Molendijk, daarnaast willen we informatie geven over het nieuwe
Windmolenproject in de ‘Oude Stadse polder’ en de ‘van Brienenpolder’.
Het programma ziet er als volgt uit:
1.
Binnenlopen vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur, er is koffie en thee.
2.

Inventarisatie van meningen m.b.t. de nieuwe verkeerssituatie aan de Molendijk.
Casper Moerkerk van de gemeente Goeree-Overflakkee is deze avond aanwezig.
Hij zal o.a. iets vertellen over de gehouden snelheidsmetingen.
Daarna brengen we de positieve en negatieve aspecten m.b.t. de nieuwe verkeerssituatie op
de Molendijk met elkaar in beeld.
De gemeente kan daarna de situatie evalueren en eventueel besluiten tot vervolg acties.

3.

Vanaf kwart voor negen zal dhr. Andries Middelbos van ‘De Windgroep’ vertellen over de
plannen met het plaatsen van nieuwe windmolens in de Oude Stadse polder en de van
Brienenpolder.
Voor meer informatie zie volgend artikel.

1.

We sluiten de avond af met een drankje.

We hopen u te zien op 17 december aanstaande.

Meer windmolens bij Stad?
Donderdag 28 november en 12 december 2013 zal de gemeenteraad
plannen over plaatsing van nieuwe windmolens op
Goeree-Overflakkee (planMER ) bespreken. Ook plaatsing van extra
windmolens bij Stad aan 't Haringvliet behoord tot de
mogelijkheden.
De mogelijkheid tot plaatsing van extra windmolens wordt onderzocht in een
uitgebreid rapport "PlanMer Windenergie Goeree-Overlfakkee"(PDF).
Er zijn twee alternatieven: grote clusters (de locatie bij Stad is "G3. Polder
de Oude Stad") en kleine clusters (de locatie bij Stad is "K4. Polder de Oude
Stad").
In hoofdstuk 5 worden de grote clusters beoordeeld, in hoofdstuk 6 de
kleine. Dit rapport is terug te vinden bij de stukken van de gemeenteraad
(agendapunt 9 op donderdag 28 november 2013).
Meer informatie is in het nieuwsbericht van provincie Zuid-Holland en in
onderstaande digitale nieuwsbrief van Coöperatie Windgroep te lezen.
Stand van zaken Windopgave Goeree-Overflakkee
Beste belanghebbenden bij de Windopgave van Goeree-Overflakkee,
Rond de zomervakantie hebben wij, vertegenwoordigers van Windgroep en gemeente, met georganiseerde belanghebbenden gesproken over de windopgave op Goeree-Overflakkee. De meeste van u hebben aangegeven de ontwikkelingen af te
wachten en betrokken te willen blijven. Met deze korte nieuwsmail willen we u op de hoogte brengen van de voortgang.
Aanleiding
Zoals u bekend is, is er in najaar 2012 een bestuursakkoord getekend tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en de
provincie Zuid-Holland om op Goeree-Overflakkee te zoeken naar de mogelijkheid om in 2020 260MW aan windturbines te
hebben geplaatst. In april 2013 is de Coöperatie Windgroep opgericht waarin de initiatiefnemers voor windlocaties zich
hebben verenigd. Dit met als doel te komen tot één onderzoek voor het hele eiland en om in een later stadium
gezamenlijk een fonds te vormen om het eiland mee te laten delen in de inkomsten.
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In juni hebben provincie, gemeente en Coöperatie Windgroep een
samenwerkingsovereenkomst getekend, met als hoofdthema’s de ruimtelijke inpassing,
de communicatie en de baten.
Stand van zaken planMER
De gemeente en de provincie hebben in 2013 een planMER laten uitvoeren door een
gespecialiseerd adviesbureau. Dit planMER moet inzicht bieden in de mogelijkheden van
windenergie op het eiland Daarbij is onder meer gekeken naar bewoning, natuur en
landschap. Op basis van het planMER hebben de gemeente en de provincie een
voorkeursalternatief (VKA) geformuleerd voor de plaatsingsgebieden. Dit VKA is
opgenomen in de Ontwerp-Structuurvisies van de gemeente en van de provincie.
Het planMER en het ontwerp besluit van de aanpassing van de gemeentelijke
Structuurvisie zijn, donderdag 21 november, gepubliceerd op de website van de
gemeente en zijn te vinden bij de stukken voor de gemeenteraad:
http://www.goeree-overflakkee.nl/gemeente/vergaderkalender_3755/agendapunt/
structuurvisie-windenergie-behandeld-vanaf-ongeveer-2100-uur_1647.html.
Donderdag 28 november en 12 december zal de gemeenteraad hierover
vergaderen.br /> Bij de provincie vindt een parallel proces plaats met betrekking tot de
nieuwe provinciale structuurvisie, de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Volgens de planning stellen Gedeputeerde Staten op 3 december de Ontwerp-VRM vast en zal de VRM
na bespreking in de Statencommissie in januari 2014 ter inzage worden gelegd.
Proces en communicatie
De exacte momenten in het proces zijn nog niet zeker. Hou daarvoor de website van de gemeente in de gaten.
Maar vooralsnog is de planning als volgt:
In december zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het ter inzage leggen van het ontwerp besluit van de
aanpassing van de gemeentelijke Structuurvisie. De terinzagelegging loopt van begin januari tot halverwege februari.
In die periode zullen gemeente, provincie en Windgroep weer informatieavonden organiseren. Eenieder kan een zienswijze
op de voorgenomen besluiten indienen. Deze zienswijzen worden door de gemeente en de provincie in behandeling
genomen bij het opstellen van de definitieve versies van gemeentelijke en provinciale Structuurvisie, die medio 2014
vastgesteld zal worden.
Vervolg: Invulling gebieden
In de aangewezen plaatsingsgebieden kunnen initiatiefnemers projecten gaan ontwikkelen. Hiervoor zullen projectMER-en
moeten worden uitgevoerd voor het laten meewegen van het milieubelang bij het concrete project, met exacte locaties
van turbines. Ook in deze fase zal er sprake zijn inspraakprocedures. Het staat de initiatiefnemers vrij met dit proces te
beginnen voordat de Structuurvisie definitief is.
Windgroep
De Ontwerp Structuurvisie is opgeteld door gemeente en provincie. Niet alle initiatieven binnen de Windgroep zullen in een
plaatsingsgebied vallen. Initiatiefnemers, en dus ook de Windgroep, kunnen evenals iedere andere belanghebbenden een
zienswijze indienen. Voor de initiatiefnemers heeft de Windgroep in het verdere proces de functie om de uitwerking van de
verschillende projecten af te stemmen en waar mogelijk processen te vergemakkelijken of te versnellen.
Baten
In de loop van 2014 zal de werking van het Windfonds verder geconcretiseerd worden, evenals de
participatiemogelijkheden voor het eiland.
Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail nog vragen, dan kunt u deze mailen naar info@windgroepgo.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots; JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hartelijke groet,
mw. ir. Monique Sweep
Coördinator
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