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Solva-B Administratieve 
Dienstverlening 
Vrouwtjesweg 78 
3243 AW  Stad aan ’t Haringvliet 
telefoon: 06 - 47 45 40 77  
                                               
info@solva-b.nl  /  www.solva-b.nl 
 

         financiële administratie  belastingaangifte   
                              loonadministratie  
 

   Wij leveren maatwerk! 
   Neem vrijblijvend contact met ons op voor het  
   bespreken van de mogelijkheden. 

Jaargang 18 Najaar  2022 

Vanaf de kerktoren 

Wat heb ik het warm gehad in de afgelopen weken 

met bijna hele dagen volop in de zon op de toren 

staan. Het is een wonder dat het goud met die 

enorm hoge temperaturen niet van mijn lijf is ge-

vloeid. Wat boffen we toch dat hier de boeren wel 

mogen beregenen en we vol vreugde langs groene 

akkers mogen fietsen en lopen. Beseffen we wel 

dat onze boeren al eeuwen de omgeving van ons 

dorp met liefde verzorgen en laten we hopen dat 

ze dat mogen blijven doen als we het stikstofpro-

bleem met door iedereen iets geven de baas zijn 

geworden. We zijn allemaal verantwoordelijk voor 

de wereld en moeten ons steentje bijdragen om de 

wereld voor volgende generaties leefbaar te hou-

den en dan moeten de sterkste schouders de 

zwaarste lasten dragen en moeten we dus naast 

onze eigen rol ook kijken naar de industrie, de 

lucht- en scheepvaart en andere mobiliteit. 

Wat geniet ik toch bijna dagelijks van de zonsop-

komst boven het Haringvliet en de schapenkoppen 

boven de deken van ochtendnevel op de weilan-

den. Zonde dat zo weinig mensen daar ’s morgens 

de tijd voor nemen want die schoonheid geeft je 

energie en vertrouwen in de wereld.  

Het beeldje van Mel Dale op de hoek Achterdijk-

Nieuwstraat heeft maanden lang een oranje sjaal 

om gehad om ons te wijzen op het verdriet van 

mensen met borstkanker maar door de zon ver-

kleurde het oranje in vaal wit en daarom is de sjaal 

vervangen door een boerenzakdoek om uitdruk-

king te geven aan ons begrip voor de boeren 

OV overleg 
dorpsraden  
Flakkee oost 
Dinsdag 23 augustus vond er in dorps-

huis Het Trefpunt een overleg plaats 

tussen de dorpsraden van Oost-Flakkee, 

de provincie Zuid-Holland, de gemeente 

Goeree-Overflakkee  en Connexxion over 

de gerezen problemen met het open-

baar vervoer.  

De dorpsraden van Ooltgensplaat, Acht-

huizen, De Langstraat, Den Bommel en 

Stad aan ‘t Haringvliet maken zich grote 

zorgen over de komende bezuinigingen 

op de lijnen 635 en 135. Met name voor 

de inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet 

is het vervoersprobleem extra groot, 

doordat deze ‘scholierenlijn’ 635 niet 

meer over het dorp rijdt en erg geen 

halte is langs de doorgaande weg naar 

Middelharnis.  

Na de opening van de vergadering door 

voorzitter Hans van de Schraaf van de 

dorpsraad Ooltgensplaat overhandigde 

Piet Diepenhorst van de dorpsraad van 

Stad aan ‘t Haringvliet de uitslag van de 

online Petitie ‘Goed OV voor een leef-

baar Flakkee’ aan gedeputeerde Frede-

rik Zevenbergen van de provincie Zuid-

Holland. 1176 keer was deze petitie 

getekend. 

Aan wethouder Henk van Putten over-

handigde hij tevens de uitslag van de 

huis aan huis actie in Stad aan ‘t Haring-

vliet 502 inwoners hadden hun handte-

keningen gezet voor het behoud van 

goed openbaar vervoer in de spits in 

Stad aan ‘t Haringvliet. 

 

Het probleem met deze OV lijnen is ont-

staan doordat het gebruik van het open-

baar vervoer na de corona periode 

enorm is afgenomen. Van 69.000 ge-

bruikers per dag zakte het aantal gebrui-

kers terug naar zo’n 29.000 per dag. 

Het aantal is na de Corona periode nog 

niet erg gestegen, door onder andere 

het thuiswerken.  Hierdoor komt er veel 

minder geld binnen bij Connexxion.  

Het openbaar vervoer op ons eiland 

wordt voor de helft bekostigd door de 

provincie Zuid-Holland, de andere helft 

wordt bekostigd door de opbrengst van 

de kaartjes van de reizigers. Voor de 

Corona periode kon van de winst van de 

rendabele ‘dikke’ vervoerslijnen op ons 

eiland het vervoer van de ‘dunnere’ 

minder bezochte  vervoerslijnen 135 en 

635 betaald worden.  

 

Door de extra subsidie van het Rijk kun-

nen tijdelijk de ‘dunnere’ buslijnen tot 

december 2022 in stand gehouden 

worden. Na december stopt dit.  

Wat gaat er nu gebeuren? 

De provincie geeft aan dat het moeilijk 

is meer geld bij te dragen aan het open-

baar vervoer. Er wordt zeker nog naar 

gekeken, maar het is lastig financieel 

meer mogelijk te maken daar het pro-

bleem zich niet alleen op Flakkee voor 

doet. Wel is het zeker dat de De lijn 135 

straks een belbus gaat worden. Die gaat 

draaien op vrijwilligers middels een 

buurtbusvereniging. 21 vrijwilligers heb-

ben zich al gemeld. Het buurtbus sys-

teem kan succesvol draaien, laten suc-

cesvolle buurtbusverenigingen in het 

land zien.  

De dorpraden blijven zich echter nog 

steeds zorgen maken, ze zijn bang dat 

de leefbaarheid in de kleine kernen in 

gevaar wordt. Ze hopen dat het nieuwe 

systeem succesvol zal gaan draaien. 

Wel vragen zij aan Connexxion aandacht 

te hebben voor de vele klachten die er 

zijn ten aanzien van de kwaliteit van het 

vervoer.  

 

De gemeente en provincie geven naar 

Stad aan ‘t Haringvliet aan dat ze er  

alles aan zullen doen om zo snel moge-

lijk een halte aan de Lieve Vrouwepol-

dersedijk voor buslijn 635 veilig te reali-

seren. Plannen zijn in een vergevorderd 

stadium, maar zullen nog wel enige tijd 

vergen, daar er aanpassingen aan de 

weg gemaakt moeten worden.  

Concrete deadlines konden nog niet 

worden gegeven.  

De verzamelde klachten over de kwali-

teit van het openbaar vervoer die bin-

nengekomen zijn bij de dorpsraad van 

Stad aan ‘t Haringvliet zijn overhandigd 

aan Ben Dwars van Connexxion. De 

dorpsraad krijgt hierop een reactie. 

 

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 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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Eilandelijke Brandweerwed-

strijd 8 oktober 2022 

 Eén x per jaar gaan de brandweerkorp-

sen van Goeree-Overflakkee met elkaar 

de strijd aan om uit te vechten welke 

blusgroep zichzelf een jaar lang de bes-

te van GO mag noemen. Dit jaar zal de 

vaardigheidsproef op 8 oktober plaats-

vinden op ons dorp, georganiseerd door 

de lokale blusgroep.  

Het is de bedoeling dat alle blusgroepen 

van het eiland op 8 oktober hun vaardig-

heden komen laten zien. Hierbij zullen 

ze allemaal hetzelfde incident op moe-

ten lossen. Een officiële jury zal hierbij 

volgens vaste beoordelingslijsten pun-

ten geven voor de manier waarop het 

incident bestreden wordt. Hierbij wordt 

niet alleen gekeken naar wie het snelste 

werkt, maar zeker ook of het op een 

veilige manier gebeurt en naar de ma-

nier waarop men de spullen gebruikt.  

Aan het eind van de middag rond 19 uur 

zal de winnende blusgroep in het Tref-

punt bekend gemaakt en gehuldigd 

worden. Om iedereen gelijke kansen te 

geven is vooraf niet bekend waar het 

incident plaatsvindt en wat voor een 

incident het zal zijn. Het kan zowel een 

brand zijn, maar ook een ongeval, of een 

combinatie ervan. Wij zouden het leuk 

vinden als iedereen van het dorp en 

omstreken komt kijken, zodat we uit 

kunnen leggen wat er gebeurt. 

Het zal een leuk evenement zijn voor 

jong en oud, het zal voor de toeschou-

wers niet lastig zijn de plaats van de 

wedstrijd te vinden en anders kan men 

op de dag zelf in het Trefpunt informa-

tie krijgen waar te gaan kijken. Alles zal 

plaats vinden tussen 8 en 17 uur, we 

hopen jullie 8 oktober te verwelkomen 

om te laten zien hoe mooi het brand-

weer vak is. 

Hop hop in galop 

Ook dit jaar hopen we dat Sint ons met 

een bezoekje vereert. Misschien springt 

hij 19 november wel op z'n peerd. Met 

die lage waterstanden, komt Sint liever 

over den landen. 

De jaren beginnen te tellen 

Nu Sint al wat ouder wordt, komt hij hulp 

te kort. We vragen daarom papa's en 

mama's: luister goed. Wat wil jouw kind-

je o zo zoet?  

Precies wat je wou 

Kies iets leuks en schaf het aan. Pro-

beer niet boven de 8 euro te gaan. Met 

de naam op het pak kan het zo bij de 

hulppiet in de zak.  

Hulppieten gezocht 

Sint heeft graag veel pieten om zich 

heen, anders voelt hij zich alleen. Heb jij 

ook een zwak  voor die oude klaas? 

Geef je dan op als Pieterbaas. 

Sint's feest 

Kom je ook naar het feest, daar moet je 

bij zijn geweest! We draaien leuke lied-

jes en dansen samen met de pietjes. Je 

krijgt er lekkers en wat te drinken  mis-

schien gaan we ook nog schminken. Een 

kaartje is €3, 00 voor kindjes en koop je 

bij de sintstaf aan de deur. Info volgt, 

gezellig heur!   

De Sintstaf 

0624261130 

Mosselmaaltijd in het Trefpunt op 

16 september 

Vrijdagavond 16 september worden er weer mos-

selen gekookt in het trefpunt, Oranjelaan 4. De 

avond begint om 18.30 uur en duurt zolang het 

gezellig is. De mosselen worden geserveerd met 

patat frites en een salade plus stokbrood en krui-

denboter. Houd u niet van mosselen, dan kunt u 

schnitzel of saté geserveerd krijgen. De kosten zijn 

€20,oo euro p.p., waarbij 1 consumptie is inbegre-

pen. Een koopje dus. 

Wilt u mee eten dan moet u zich voor 14 septem-

ber opgeven bij Leen: 0620998349 of Greet: 

0187611972  

ACTIVITEITEN AGENDA STAD AAN ‘T HARINGVLIET 

Toertocht Stadse Motorrijders  

op 8 oktober 

In het kader van het wissellijstenproject in het 

Trefpunt heeft Jan Mackloet meer dan dertig Stad-

se motorrijders op de foto gezet. Wat opviel bij het 

maken van deze foto’s was dat veel motorrijders 

elkaar niet kennen omdat je met een helm op niet 

herkenbaar bent en vaak alleen op pad bent. Het 

doel van het wissellijstenproject is mensen van het 

dorp met elkaar te verbinden en daarom wordt er 

op zaterdag 8 oktober bij mooi weer een toertocht 

georganiseerd. Er ordt om 9.30 eerst koffie ge-

dronken bij de theetuin op de Zeedijk en dan start 

de tocht om 10.15 uur en rond 12.30 uur eindigen 

we bij het Trefpunt voor een broodje of patat. 

Tuintjesmarkt 17 september 

 

Op zaterdag 17 september van 9 tot 15 

uur 

Verzamelen al je spulletjes waar je op 

uitgekeken bent, uitgegroeid bent, over-

heen gegroeit bent, wat overbodig is in 

je huis, tuin, keuken, garage, zolder, 

schuur of waar dan ook. Tover je tuin/

oprit/erf om in een gezellig/

aantrekkelijk/feestelijk winkeltje en doe 

mee. Nodig al je vrienden, kennissen, 

familie uit voor een leuke dag stuinen 

door ons mooie dorp en vind de spullen 

die je altijd al had willen hebben voor 

een leuke eerlijke prijs. 

Natuurlijk kan aanmelden ook nog 

steeds via www.tuintjesmarktstad.nl en 

vul dan het contactformulier in. 

Nieuw in Stad: Haarhuis Monique 

Op 1 oktober 2022 open ik mijn kapsalon 

"Haarhuis Monique" aan Zeedijk 21. Ik ben  

bereikbaar op 06 46163909 om al je vragen te 

beantwoorden of om alvast een afspraak met je 

in te plannen. 

Ik wil ervoor zorgen dat je je thuis voelt in mijn 

kleinschalige salon aan huis waar de koffie altijd 

voor je klaar staat! Graag tot ziens! 
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 Zoektocht naar nieuwe vorm  

Ons Trefpunt 

Het gebouw van het Trefpunt is verouderd en staat 

net als de scholen op het programma om vernieuwd 

te worden en eventueel samen op te gaan in één 

centrum. Dit proces is al enige jaren gaande en nog 

niet in een vaste vorm gegoten. 

Het huidige bestuur van Ons Trefpunt loopt al een 

tijd tegen een tekort in vrijwilligers aan en een steeds 

grotere vraag in taken. Zij heeft zich daarom voor de 

zomer beraad en een nieuwe vorm voor Ons Trefpunt 

bedacht. Deze plannen ze graag samen met een 

oproep aan de Stadtenaren. 

Splitsen van beheer en organisatie  

De organisatie van leuke activiteiten in ons dorp 

staat voorop, vertellen Jildou Huisman, secretaris en 

Deborah van Druningen, penningmeester. "Deze 

activiteiten kunnen overal op het dorp zijn. Schatgra-

ven op het strandje, Huttenbouw in het Stadse bos, 

Duik in Stad bij de haven en Sinterklaasfeest in Ons 

Trefpunt. Het valt of staat niet met één locatie", zegt 

Jildou. "Het beheer van een pand in deze staat met 

weinig vrijwilligers die daar structureel de tijd voor 

hebben en tegelijk voldoen aan de subsidievereisten, 

vraagt veel. We gebruiken onze uren liever voor het 

organiseren van die activiteiten, dan alle randvoor-

waarden", vult Deborah aan. 

Ons Trefpunt Beheer 

In overleg met de Dorpsraad en gemeente is het 

bestuur daarom op zoek gegaan naar een oplossing. 

"Dit is niet gemakkelijk want we zijn aan overeen-

komsten gebonden. Toch is er een constructie moge-

lijk waarbij we beheer en organisatie uit elkaar trek-

ken. De eerste stap hierin is een oproep voor een 

tweede bestuur. Een bestuur dat zich volledig richt 

op het beheren van het pand", vertellen de bestuurs-

leden. 

"Dit tweede bestuur zorgt dat het pand netjes is, dat 

inwoners het kunnen huren voor speciale gelegenhe-

den en overlegt waar nodig met de gemeente over de 

functie van het gebouw. Als deze taken worden los-

gekoppeld geeft het ons de ruimte ons te richten op 

het werven van vrijwilligers en sponsoren voor de 

activiteiten en de organisatie zelf. We hopen echt dat 

er dorpsgenoten zijn, die gehoor geven aan onze 

oproep." 

OPROEP 

Ben jij geïnteresseerd in een functie voor het tweede 

bestuur Ons Trefpunt- Beheer? We zoeken een: 

- voorzitter, je bent aanspreekpunt voor de gemeente 

en instanties 

- penningmeester, je bent verantwoordelijk voor de 

inkomsten, uitgaven en subsidiestromen  

- secretaris, je bent verantwoordelijk voor de verhuur 

en contact met vrijwilligers 

Naar verwachting kosten deze functies je gemiddeld 

8 uur per week. 

Mail bij interesse naar administratietref-

punt@upcmail of bel voor meer info met  

Deborah 0644010218 of Jildou 0624261130. 

Stadsoverleg 

Iedere dorpsbewoner kan zich aanmel-

den voor het bestuur van de dorpsraad. 

Als  meer dan 9 kandidaten zich aan-

melden, worden de bestuursleden door 

de inwoners gekozen. Vanuit het be-

stuur wordt een voorzitter, secretaris en 

penningmeester gekozen. Het bestuur 

van het Stadsoverleg denkt op verzoek 

van Stichting het Trefpunt ook mee met 

deze stichting. 

 

Een aantal keren per jaar organiseren 

we een inwonersavond. Op deze inwo-

nersavonden kan iedere inwoner uit 

Stad zijn/haar ideeën voor Stad inbren-

gen. Deze ideeën vormen de basis voor 

het jaarlijks op te stellen leefbaarheids-

plan, onze dorpsvisie en ons dorpsplan. 

In het leefbaarheidsplan maken we per 

jaar inzichtelijk wat de speerpunten zijn. 

Hieraan zijn ook bedragen per project 

gekoppeld. 

Iedereen is altijd van harte uitgenodigd 

om mee te denken in het belang van 

ons dorp. We zetten ons in voor de leef-

baarheid van ons dorp. 

 

Bewoners groepen werken thema's uit 

en presenteren die op de inwonersavon-

den. De thema's zijn aangedragen door 

de dorpsbewoners.    

U kunt ons altijd mailen om nieuwe idee-

ën aan te dragen. Nieuwe ideeën kunt u 

mailen naar stadsoverleg@gmail.com 

 

U kunt de leden van Het Stadsoverleg 

altijd aanspreken over zaken die gaan 

over het dorpsbelang. Wij zijn er niet 

voor persoonlijke belangen, die kunt u 

zelf rechtstreeks bespreken met de 

gemeente. 

Eerst volgende vergadering is op woens-

dagavond 19:30 uur, 28 september. 

Gewijzigde verkeerssituatie 

kruising Achterdijk/

Nieuwstraat/Burgemeester 

Sterkstraat 

Stad is een 30 km zone: in een 30km 

zone zijn alle wegen gelijk. Er zijn geen 

voorrangswegen of – kruisingen. 

Bij de kruising Achterdijk/Nieuwstraat/

Burgemeester Sterkstraat was de Achter-

dijk een voorrangsweg: dat is sinds afge-

lopen week veranderd. De stopstrepen 

en het STOP-bord zijn verwijderd. Dat 

betekent dat vanaf nu het een gelijk-

waardige kruising is waar verkeer van 

rechts voorrang heeft! 


