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Hoe staat het eigenlijk met de nieuwbouw 

achter het Stadshuus? 
We vroegen het de projectontwikkelaar. 
 

Jean-Paul Scheurleer van Wonen op Flakkee  
projectontwikkeling, de ontwikkelaar van 'Havenstadt' is 
zeer tevreden over het verloop. De eerste fase van 29 
woningen is inmiddels uitverkocht! Daarom is besloten  
om de eerste fase uit te breiden met 11 tussenwoningen  
en 2 tweekappers. De eerste fase wordt aangepast naar 
42 woningen! Dit is een ongekend succes en benadrukt  
de populariteit van het mooie Stad aan het Haringvliet. 
 
De nieuwe wijk wordt bij oplevering voorzien van een 
elektrisch deelauto project en we bouwen in  
samenwerking met onze partners een huis van de  
toekomst. Meer hierover op www.havenstadt.nl 
 
Op dit moment wordt druk gewerkt aan het bouwrijp  
maken van het gebied, waarna met de bouw van de  
woningen kan worden gestart. Medio 2018 staat de  
oplevering gepland. 
 
 

Buurtpreventie 
Al enige jaren wordt er door een groot aantal 

Stadtenaren in de wintermaanden  
buurtpreventie gelopen. Dat betekent dat je, 

volgens rooster, met z’n tweeën ’s avonds een 
rondje loopt door Stad en let op verdachte en 

onveilige situaties. 

 
Door verhuizing en andere oorzaken zijn er een 

aantal deelnemers afgevallen en daarom zijn we 
op zoek naar mensen die twee keer per maand 

willen helpen de veiligheid op Stad te  

vergroten. 
Je kunt je opgeven bij Michel van Ham,  

e-mail: mmvanham@hetnet.nl 

De koffieochtend gaat weer van start 

 
Na twee maanden zomervakantie gaat de  

koffieochtend weer beginnen op  

dinsdag 5 september 2017.  
Iedereen die zin heeft in een lekker kopje koffie met een 
stukje taart is van harte welkom van 10.00- 12.00 uur in het 
Trefpunt Oranjelaan 14. 
Net zo belangrijk als dat kopje koffie is de gezelligheid en het 
contact met alle andere mensen, die regelmatig de  
koffieochtend bezoeken. 
Het is ook een goede gelegenheid om in de  
zwerfboekenkasten te zoeken of er nog boeken zijn die je wil 
lezen. Je mag die dan gewoon mee naar huis nemen en later 
weer mee terugbrengen of aan iemand anders doorgeven.  
De boekenkasten zijn onlangs weer bijgewerkt en u kunt dus 
veel nieuwe boeken ontdekken. 
 
Kom allen gezellig koffiedrinken, want hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 

 
 

Pontje naar Tiengemeten vaart na de  
vakantie nog een tijdje door. 

 
Dit jaar vaart het Pontje naar Tiengemeten nog door 

tot en met 24 september 2017.  

Dat betekent dat u iedere woensdag, zaterdag en zondag nog 
vanuit Stad voor een dagje naar Tiengemeten kunt. 
De pont vertrekt ’s morgens om 11 uur uit de havenkom en 
komt daar om 16.30 uur weer terug. U hebt zodoende  
voldoende tijd om op het eiland te wandelen of te fietsen en 
het bezoekerscentrum te bekijken. Fietsen kunnen mee op de 
pont. Voor de kinderen is er een water- en modderspeeltuin 
die erg in de smaak valt. Neem wel schone kleren mee. 
De gastvrijheid op de boot van Huib Bijl en zijn bemanning is 
een extra pluspunt waardoor de vaartocht nog leuker is. 
Bij mooi weer is het raadzaam om te reserveren op  
Telefoonnummer: 06 10951895. 
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Voor alle activiteiten geldt: houd Stadsweb in de gaten voor meer informatie. 

6 september Kindermiddag van 13.30-15.30 uur excursie naar Tiengemeten 

15 september Bingoavond voor volwassenen Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Zoals u van 
ons gewend bent zijn er weer mooie prijzen te winnen. 

11 oktober Kindermiddag in het kader van de Boekenweek. 13.30- 15.30 in het Trefpunt. 

27 oktober Mosselen eten in het Trefpunt. Aanvang 19.00 uur. Houdt u niet van mosselen dan is er 
een schnitzel of saté en natuurlijk patat. Kosten € 17,50. Opgeven bij Leen Leune (op  

dinsdag- en woensdagavond in het Trefpunt). 

28 oktober Griezeltocht voor kinderen. Als je bang bent voor spoken, moet je niet meedoen. Informatie 
via flyers en school. 

18 november Sinterklaasintocht 

25 november Kerstmarkt in het Trefpunt. Kerstsfeer , veel gezelligheid en leuke kraampjes. 

13 december Kindermiddag 13.30-15.30 uur in het Trefpunt. 

16 december Kerst-lunch-bingo. Gezellige maaltijd tussen de rondes en veel prijzen. 

21 december Kerststukjes maken. ’s Avonds in het Trefpunt. Opgeven voor 14 december 2017 bij Truus 
Moerkerken e-mail: truusmoerkerken@hotmail.com of telefoon: 612299. Kosten: € 10,00. 

OPROEP!!! 
Ouderenmiddag 

Vanaf 21 September 2017 starten we met een middag 

voor onze ouderen. 

 

Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 
WAT GAAN WE DOEN? 

Breien/Haken 
Kaarten maken 
Sjoelen/Kaarten/Biljarten 
Etc. 
 
Elke maand sluiten we met een maaltijd en een bingo.  
Contributie bedraag €5.00 per maand. 
HEEFT U ZIN OM HIERAAN MEE TE DOEN? 
 
Geef u dan op bij Leen Leune.  
Ook voor verdere informatie kunt u terecht bij Leen. 
E-mail: leenleune@gmail.com of telefoon: 
0187-611657 (best bereikbaar op maandagochtend,  
dinsdagochtend, dinsdagavond en woensdagavond) 

 
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 of mailen. 
  
     E-mail: stadsplein.stad@gmail.com 
 

 

 

 

 

Like StadsWeb op Facebook 
 

 

Zo blijft u nog beter op de hoogte van 

de laatste nieuwtjes. 
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Stad weer op Stelten? 
Tien jaar geleden had een groep dorpsgenoten het gevoel dat het dorp een slaapstad aan het worden was.  

Er was krimp, er werd niet gebouwd en er waren weinig activiteiten.  

 

Om de negatieve spiraal te doorbreken ontwikkelden ze een toekomstvisie voor het dorp waarbij de ideeën van  
de Stadtenaeren, verzameld via een enquête en bijeenkomsten met werkgroepen, als leidraad  dienden voor het rapport 
“Stad op Stelten” . Doel was het dorp sociaal en economisch leefbaar te houden.  
Een groot aantal zaken uit “Stad op Stelten” is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Zo werd bijvoorbeeld de Kaai in  
samenwerking met het Stadsoverleg en de gemeente opgeknapt, werden bestemmingsplannen aangepast en werd er 
ruimte geschapen voor nieuwbouw rond het koelhuis. Over “het Overtrefpunt” waarin naast de scholen, de sportclubs,  
een winkel, de voetbal , de sportschool en nog andere zaken kunnen worden gehuisvest wordt nog steeds gepraat.  
Met het project Havenstadt wordt er ook weer gebouwd op Stad en zelfs met veel aandacht voor duurzaamheid.  
Er komen voor de wijk onder meer twee elektrische BMW’s als deelauto. 
 
Op het gebied van duurzaamheid is ons dorp anno 2017 een voorloper.  
We hebben al veel zonnepanelen op de daken en basisschoolschool De Molenvliet was in 2015 landelijk de eerste school 
die de vijfde ECO-schoolvlag kreeg. We hebben in de buurt al vier windmolens met een rechtstreekse kabel naar ons 
dorp. Bij de bouw werden de scholen betrokken met een spelprogramma en slimme meters en hielpen bij de opening.  
In de gehele discussie rond het plaatsingsgebeuren van nieuwe windmolens op het eiland kwam er vanuit ons dorp een 
breed gedragen petitie waarin men aangaf liever geen molens in de Stadse polder te willen, maar geen bezwaar had  
tegen windmolens in de van Brienenpolder. Deze petitie werd door de gemeenteraad omarmd.  
Eindelijk eens “geen nee, maar liever daar”. 
 
Momenteel is men wereldwijd bezig met een energietransitie omdat fossiele bronnen eindig zijn en het milieu steeds  
belangrijker wordt. Windenergie en zonnepanelen zijn een (tijdelijk?) alternatief maar alleen elektriciteit is onvoldoende 
als we in de toekomst van het aardgas af moeten stappen.  
De capaciteit van het netwerk kan alleen stroom als energiebron niet aan.  
In 2020 produceren we voor 100000 huishoudens stroom maar wat moeten we als vervanging van het aardgas?  
We kunnen beter gaan isoleren en het verbruik proberen te verminderen maar er zal iets anders bij moeten komen.   
Wachten we af wat er komen gaat of anticiperen we en zetten ons dorp als voorbeeld van duurzaamheid op de kaart?  
De dorpsraad kiest voor het laatste, onder meer omdat je als koploper in aanmerking komt voor tal van subsidies en hulp 
van deskundigen en ons dorp kan zich als pilot manifesteren. De dorpsraad  wil graag met de burgers om de tafel om te 
kijken hoe we dat gaan doen. Er is nog geen kant en klare oplossing omdat de mogelijkheden nog onvoldoende in kaart 
gebracht zijn, maar het is wel duidelijk dat we naast elektriciteit ook iets anders moeten  met bijvoorbeeld waterpompen 
of waterstof.  
Wet en regelgeving maakt veel nieuwe ideeën nog niet mogelijk maar we kunnen er wel al over denken en praten. 
 
Op 31 augustus 2017 was er i het Trefpunt een bijeenkomst van de dorpsraad met verschillende betrokkenen op  
energiegebied om de mogelijkheden te onderzoeken of ons dorp in de toekomst een voorbeeld kan zijn. 
De dorpsraad vindt het belangrijk dat de dorpsbewoners op de hoogte zijn van deze duurzame ontwikkelingen en mee 
kunnen denken.  
Als het wat duidelijker is wat er voor mogelijkheden zijn, zal de bevolking door de dorpsraad worden uitgenodigd voor 
bijeenkomsten. 

 
 
 

         In Algerije                                                                                                       In Berlijn 
Ko Nientje van StadsWeb reist de hele wereld af.  
 
In het fotoboek van StadsWeb kunt u zien waar Ko Nietje allemaal geweest is op de wereld.  
Gaat u ook op reis, neem dan Ko Nientje mee en maak een mooie foto, stuur hem naar  
www.stadaantharingvliet.nl en ook uw foto komt op StadsWeb.  
 
U kunt zelfs zien op de kaart waar Ko Nientje allemaal geweest is op de wereld. 
Wilt u ook een Ko Nientje? Ze zijn te verkrijgen bij Fam. Maas  Molendijk 4. 
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Bloemenstudio Acanthus 
Het adres voor professionele  

bloemschikcursussen en Workshops. 

 
In de zomermaanden is bovendien de theetuin  
Geopend. Voor € 5,- kunt u dan de tuin bewonderen  
en krijgt u thee en koffie met en stukje taart. 
Als de Stadse vlag uithangt is de tuin geopend. 
 
Tel: 611303 
E-mail:  
bloemen@studioacanthus.nl 
Adres: Zeedijk 52 
Stad aan ’t Haringvliet 

 


