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Dorpsvisie Stellendam 
 
 
 
1.  Inleiding 
Met deze Dorpsvisie willen we als Dorpsraad namens de inwoners van Stellendam aangeven wat 
belangrijk is voor Stellendam, voor haar inwoners en dus ook voor onze gemeente Goeree-
Overflakkee. Eveneens willen wij graag aangeven op welke zaken er doorgepakt dient te worden 
om ons dorp Stellendam ook voor de komende jaren vitaal en leefbaar te houden. Met deze 
dorpsvisie willen we het gesprek en de uitdaging met de Gemeente aangaan om deze visie ook 
verwezenlijkt zien te worden in de gemeentelijke beleidsplannen. 
 
 

 
 
Kaart van Goeree-Overflakkee met plaats aanduiding van Stellendam 
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2.  Profiel van Stellendam 
 
Historie 
Stellendam is ontstaan vanaf 1782 als een zogenaamd voorstraatdorp. De structuur van een 
voorstraatdorp is nog altijd terug te vinden in Stellendam, door de centrale ligging van de lange 
rechte Voorstraat en de linten van straten die dwars op de Voorstraat zijn gesitueerd. Stellendam 
is van oudsher een vissersdorp, al is er ook sprake van veel landbouw in en rond het dorp. Het dorp 
heeft een geschiedenis van strijd tegen het water, zowel bij de ontpoldering als bijvoorbeeld 
tijdens de watersnoodramp van 1953, welke Stellendam hard heeft getroffen. Een aantal 
elementen in de dorpskern herinnert nog steeds aan de (ontstaans)historie van Stellendam. 
Namelijk de Voorstraat, de Molenkade met molen en de (oude) haven en havenkanaal. 
De Eendrachtsdijk scheidt de Voorstraat en de Molenkade en oude haven van elkaar als 
waterkerende functie in vroeger tijden.  
 
 

 
 
Geografische kaart van Stellendam en bijbehorende omgeving 
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Ligging 
Stellendam ligt op een kruispunt van provinciale wegen (N57 en N215) richting Zierikzee, 
Middelharnis en Hellevoetsluis, hierdoor is er vanuit en naar Stellendam een goede toe- en 
doorgankelijkheid. Aan de noordkant bevindt zich het Zuiderdiep met daaraan de binnen- en 
buitenhaven met industrie en daarbij een jachthaven met daar achter het Haringvliet. Aan de 
zuidkant is het Grevelingenmeer gelegen. Aan beide kanten bevindt zich ook de nodige natuur.  
 
Bevolking  
De bevolking van Stellendam is voor het overgrote deel autochtoon, de meeste inwoners komen 
vanuit Stellendam zelf of vanuit aangrenzende dorpen. Wel is er gedurende de nieuwbouwperiode 
in de jaren 70 en 80 een deel inwoners gekomen van buiten het eiland. De Stellendamse bevolking 
classificeert zich voornamelijk als “hardwerkende arbeiders/werknemersbevolking”. Een redelijk 
deel van de bevolking heeft een christelijke identiteit/achtergrond.  
In Stellendam wonen er circa 3.400 mensen per 01-01-2015;  
 
leeftijd      aantal 
00-25         915 
25-45         810  
45-65         975 
65-85         635  
>850          60 
 
 
 
 
Woningen 
Het woningaanbod in Stellendam is vrij eenzijdig; er zijn voornamelijk veel rijtjes gezinswoningen, 
daarnaast zijn er vanuit de historie een aantal vrijstaande woningen. Vooral de laatste jaren zijn er 
enige appartementen en seniorenwoningen gebouwd. Veel rijtjes gezinswoningen zijn gebouwd in 
de jaren 70 en 80, waardoor het dorp richting het westen is uitgegroeid. De laatste grote 
nieuwbouw is gedaan in de jaren 90 aan de noordkant van het dorp.  
In Stellendam staan circa 1.555 woningen, hiervan zijn er 540 huur en 1015 koop. 
 
Detailhandel en voorzieningen 
De detailhandel en voorzieningen zijn hoofdzakelijk gelegen aan de Voorstraat en rondom het 
Oranjeplein. De afgelopen decennia staan de detailhandel en voorzieningen onder druk, mede ook 
doordat bewoners elders of via internet inkopen doen. De detailhandel die in Stellendam aanwezig 
is zorgt nog steeds voor een goed compleet basisaanbod aan voorzieningen. Dit basis 
voorzieningenniveau vormt primair gevormd door de aanwezigheid van een supermarkt, 
pinapparaat, bakker en snackbar/restaurant. Daarnaast zijn ook een doe-het-zelfzaak, 
bloemenzaak, kapsalon, witgoed/huishoudartikelenzaak, dierenwinkel, enz aanwezig.  
In en rond Stellendam zijn daarnaast nog andere aan consumenten dienstverlenende bedrijven 
aanwezig zoals verzekeringskantoor, garage met benzinepomp, zwem- en instructiebad, installatie- 
bedrijf, bouwbedrijf enz. enz. Met andere woorden ook de nodige regionale voorzieningen zijn 
aanwezig in Stellendam.  
Stellendam heeft ook 2 vrij grote bedrijventerreinen in haar nabije omgeving, waarop diverse 
bedrijven en industrie zijn gevestigd naast het hierboven genoemde bedrijven. Eén van de 2 
bedrijventerreinen is direct gelegen aan de binnenhaven van Stellendam en huisvest diverse 
soorten industrie. 
Naast de genoemde voorzieningen is Stellendam ook enkele voetbalvelden en tennisvelden rijk. 
Verder is er ook een vrij grote recreatieve voorziening in de vorm van een landschapscamping met 
meer dan 200 plaatsen. 
 

https://www.google.nl/search?biw=1882&bih=874&tbm=isch&q=mensen&revid=1190001495&sa=X&ved=0ahUKEwi83MHJhNfLAhXGMhoKHevxA6MQ1QIIIQ
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Zorg en welzijn 
Sinds een paar jaar heeft ook Stellendam een woonzorgcomplex, hierin worden wonen en zorg 
gecombineerd aangeboden. In Stellendam is voor eerstelijns zorg zowel een huisartspraktijk (met 
apotheek) aanwezig, als ook fysiotherapie en een tandartspraktijk. Het consultatiebureau is sinds 
een paar jaar niet meer aanwezig op Stellendam. 
 
Onderwijs  
Wat onderwijs betreft zijn er drie primaire basisscholen op Stellendam. Verder is er een 
peuterspeelzaal en is er kinderdagopvang geregeld via een professionele kinderdagopvang 
aanbieder. Voor voortgezet onderwijs dient men in Middelharnis, Brielle of Hellevoetsluis te zijn. 
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 3.  Aandachtsgebieden voor Stellendam  
 
Op de gehouden inwonersavond is aan de bewoners van Stellendam gevraagd om hun input te 
geven op een zestal thema’s betreffende Stellendam. Deze thema’s waren: 

 Natuur 
 Recreatie en vrije tijd 
 Voorzieningen en middenstand 

(ondernemers) 
 Jongeren en buurt 
 Ouderen en buurt 
 Wonen 

 
Hieronder zijn de zaken die genoemd zijn per thema op hoofdlijnen weergegeven. Deze zaken 
worden in deze dorpsvisie verder uitgewerkt in concrete acties of bespreekpunten. 
 
Natuur 

- Oude Haven en picknickplek; opknappen en invulling/bestemming ervan 
- Schaatsbaanterrein; invulling ervan en activiteiten die er kunnen 
- Stellebos; schoonhouden/prullenbakken, wandelroutes maken en onderhoud doen 
- Speeltuintjes; invulling, prullenbakken en aanpak prikkelbosjes 
- Wandelpaden; pad langs Zuiderdiep onderhouden en wandelroutes maken 

 
Recreatie en vrije tijd 

- Schaatsbaanterrein; invulling ervan en activiteiten die er kunnen 
- Haagse Huus; dorpshuis, invulling/activiteiten/open inloop, beheer ervan 
- Speeltuinjes; invulling qua toestellen en prikkelbosjes weghalen 
- Natuurspeeltuin; toegang verbeteren met 2de toegang, onderhoud; in 1x alles maaien, 

maken survivalbaan er in de buurt  
- Jeu de boulesbaan; verdere invulling en plaatsen bankjes 
- Speelterrein achter Spectrum; invulling verbeteren, meer/andere toestellen 
- Wandelpaden en fietspaden; routes maken en bankjes plaatsen (wandelroutes: 

Scheelhoek/vogelhut/Zuiderdiep/Stellebos/Damweg) (fietsroutes: 
Goedereede/Melissant/Slikken/ Goeree-Havenhoofd/binnen- en buitenhaven/strand bij 
grinddijk-delta) 

- Zwembad Zuiderdiep; invulling/inzet ervan en in standhouden van deze boven locale 
voorziening 

- Strandje expo; invulling ervan, routing aangeven, meer strand en stenen in water weg, 
sneller vuilnisbakken legen 

- Diverse sport/activiteitenverenigingen; 
tennis/voetbal/ijsver/oranjever/zwemver/scouting/muziek enz enz, laten aansluiten 
activiteiten, opstellen totaal kalender/overzicht 

- Sinterklaas/braderie/rommelmarkten; promotie en totaal kalender 
- Route- en activiteitenoverzicht maken; waar is wat en wat te doen en wanneer. 

 
Voorzieningen en Middenstand 

- Middenstand zoals supermarkt, elektronica, bakker, bloemenzaken, kappers, dierenzaken, 
cafetaria/restaurant, pinapparaat, verzekeringskantoor, enz enz enz; deze verstevigen 
hoe?, routing opstellen, aangeven waar wat zit?, Stellendamse strippenkaart of 
kortingskaart organiseren? 

- Voorzieningen; erg van belang voor aantrekkelijkheid dorp ivm wonen en leven 
- Activiteiten; aantal activiteiten organiseert en betaalt middenstand 

(sinterklaas/midzomermarkt/lentefair/decemberactie) verdere samenwerking daarmee 
mogelijk? 
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Jongeren en buurt  

- Schaatsbaanterrein; invulling  
- Haagse Huus; dorpshuis, invulling/activiteiten/open inloop, beheer ervan 
- Schaatsbaanterrein/pannakooi; invulling ervan en activiteiten die er kunnen, maken 

skatebaan?, maken basketbal plaats? en plaatsen prullenbakken 
- Speeltuintjes; invulling qua toestellen en prikkelbosjes weghalen 
- Natuurspeeltuin; toegang verbeteren met 2de toegang, onderhoud; in 1x alles maaien, 

maken survivalbaan er in de buurt  
- Zwembad Zuiderdiep; invulling/inzet ervan en in standhouden van deze boven locale 

voorziening  
- Strandje expo; invulling ervan, routing aangeven, meer strand en stenen in water weg, 

sneller vuilnisbakken legen  
- Diverse sport/activiteitenverenigingen; 

tennis/voetbal/ijsver/oranjever/zwemver/scouting/muziek enz enz, laten aansluiten 
activiteiten, opstellen totaal kalender/overzicht 

- Buurtsport; verder inzetten naar jongeren/scholen en ook koppelen aan aanwezige 
verenigingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE2uGki9fLAhWLORoKHfklC6YQjRwIBw&url=http://www.vvvgoeree-overflakkee.nl/vlaggetjesdagstellendam&psig=AFQjCNEJ3o2S0uxcPzA2ngNRaiUUoEzBnA&ust=1458832102866981
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Ouderen en buurt 
- Haagse Huus; dorpshuis, invulling/activiteiten/open inloop, beheer ervan, beheer, sport 

voor ouderen in gymzaal 
- ANBO, St Zijn, Spectrum, Caleido; betrekken/vragen activiteiten op te zetten, duo-fiets 

regelen 
- Jeu de boulesbaan; verdere invulling en plaatsen bankjes 
- Zwembad Zuiderdiep; invulling/inzet ervan en in standhouden van deze boven locale 

voorziening, zwemmen voor ouderen 
 
Wonen 

- Centrum creëren in Stellendam; daar organiseren dorpsbrede activiteiten 
(Koningsdag/Sinterklaas enz enz) 

- Aanzicht dorp; vervangen leibomen in Voorstraat, organiseren hanging baskets, 
Voorstraat/Brielsestraat, aankleden rotondes, plaatsen bloembakken 

- Leegstaande woningen/verpaupering aanpakken 
- Zorgen voor kwaliteit toevoegende woningbouw; woningbouwvereniging hier op 

aanspreken, gronden projectontwikkelaars daarvoor inzetten 
- Wandelpaden en fietspaden; routes maken en bankjes plaatsen (wandelroutes: 

Scheelhoek/vogelhut/Zuiderdiep/Stellebos/Damweg) (fietsroutes: 
Goedereede/Melissant/Slikken/ Goeree-Havenhoofd/binnen- en buitenhaven/strand bij 
grinddijk-delta) 

- Buurtpreventie; inzet ervan, hoe contact ermee onderhouden, terugkoppeling ervan 
- Verkeer; veiligheid Voorstraat/Langeweg/Brielsestraat/Eendrachtsdijk, betere routing 

verkeer, parkeerplaatsen anders invullen 
- Infra en groen; beter onderhoud (plantsoenen/stoepen), dorpsschouw organiseren, 

toegankelijkheid minder validen bij voorzieningen aanbrengen cq verbeteren 
- Bushalte “Station”; fietsstalling, zorgen voor goede aansluitingen Hellevoetsluis-

Spijkenisse/ Ouddorp-Goes/ Middelharnis-Rotterdam, vandalisme en overlast tegengaan 
 
Uit al de bovenstaande genoemde zaken komen een aantal onderwerpen naar voren die te maken 
hebben met de positionering van Stellendam, daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die met 
praktisch zaken in het dorp te maken hebben. Daarom is hieronder een onderverdeling gemaakt 
tussen onderwerpen met betrekking tot de positionering en onderwerpen met betrekking tot 
praktisch zaken. Bij deze onderwerpen is een verdere toelichting en aanpak aangegeven om deze 
ook echt verder op te gaan pakken.  
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfo5DogdfLAhXGGA8KHYtkDTcQjRwIBw&url=http://www.zideo.nl/search/?searchparam=schaatsbaan&psig=AFQjCNEByw1BSw5fX2NF8c5DsyOGSJmggQ&ust=1458829546961436
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4.  Positioneren van Stellendam 
 
Oude Haven, havenkanaal en picknickplek  
De Oude Haven van Stellendam kan heel goed als 
prominente locatie worden ingericht, dit dient dan te 
gebeuren in combinatie met de molen en de picknickplek 
dat bij het “raam”monument is net voor de Oude Haven. 
Als de mogelijke plannen voor het gaan bevaren van het 
havenkanaal richting Goeree-Havenhoofd of Dirksland 
werkelijkheid worden ontstaat er prachtige activiteiten 
die zowel toeristisch als lokaal benut kunnen worden. 
Zeker in combinatie met wat eten of drinken bij ’t Wapen 
van Stellendam of de bakker. Daarnaast kan dan ook het 
wandel/fietspad naast het havenkanaal en lopend tot 
achter de tennisbaan ermee worden gecombineerd. Een 
en ander in combinatie met het plaatsen van bankjes en 
neerzetten van prullenbakken en het maken van kaarten 
met wandel- en fietsroutes.  
Verder zou de mogelijke ontwikkeling van het 
natuurgebied aan de linkerzijde van het Havenkanaal 
richting Melissant hier prima op aangesloten kunnen worden. Mogelijk zijn er ook nog lijnen te 
leggen met het zwembad.  
Met bovenstaande genoemde ontstaat er een totaal plan dat een grotere bovenlokale uitstraling 
kan gaan opleveren, waardoor niet alleen toeristen en Stellendammers, maar ook inwoners van 
andere dorpen op af gaan komen en zeker ook inwoners uit Hellevoetsluis. Met andere woorden 
het eiland Goeree-Overflakkee kan er door gepromoot worden. 
 
Met de Gemeente maar ook ondernemers en verenigingen zouden we graag in overleg gaan om 
bovenstaande in meer of mindere mate tot realisatie te brengen. 
 
Centrum creëren in Stellendam  
Wat Stellendam al decennia mist is een echt dorpshart dat de centrale plaats in van Stellendam 
waar “alle” dorpsbrede activiteiten vanzelfsprekend georganiseerd kunnen worden. Dat kunnen 
activiteiten zijn zoals Koningsdag, Sinterklaas, diverse markten, rommelmarkten en wat dan ook. 
Ideaal zou zijn als dit centrum in de nabijheid van het Haagse Huus als dorpshuis zou liggen met 
ook nog de nodige pakeer voorzieningen in de buurt.  
Op deze centrale plaats zou ook een informatiebord geplaatst kunnen worden waarop alles te 
vinden is omtrent Stellendam. 
 
Met de Gemeente zouden we over bovenstaande graag in gesprek gaan om te kijken wat mogelijk 
is. 
 
Aanzicht dorp  
Om het aanzicht van het dorp een vrolijker, verzorgder en vriendelijker uitstraling te geven zou de 
aankleding van de 2 meest belangrijke doorgaans wegen (Brielsestraat en Voorstraat)kunnen 
worden verbeterd. Dit door bijvoorbeeld de rotondes aan te kleden, hanging basket te kunnen 
ophangen of het plaatsen van bloembakken. Ook zou er een en ander moeten gebeuren aan de 
leilindes in de Voorstraat volgens bewoners daar. Daarnaast is het goed om te zorgen voor 
verkeersveilige invulling van Brielsestraat en betere invulling van het parkeren in die straat. 
 
Ook dit dient met de Gemeente en de bewoners ter plaatse opgenomen te worden om te bezien 
wat mogelijk is. 
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Dorpshuis 
Een dorpshuis speelt zeer centrale rol in 
de vitaliteit, leefbaarheid en 
samenhorigheid van een dorp. In 
Stellendam hebben we het Haagse Huus 
als algemeen neutraal dorpshuis. 
Daarnaast zijn er ook nog andere 
algemene ruimten zoals De Rank (van een 
kerk) en de recreatieruimte in Het 
Spectrum (van woningbouwvereniging). 
Een dorpshuis kan een wezenlijk 
onderdeel vormen in het verbeteren de 
sociale cohesie en leefbaarheid. Het is de 
plaats waarin iedereen elkaar (als men dat wil) zou kunnen ontmoeten. Momenteel is het Haagse 
Huus in pacht bij een uitbater, echter omdat dat niet tot de juiste exploitatie ervan heeft geleidt en 
er wel de nodige kosten zijn, is de Gemeente in gesprek met de muziekvereniging De Hoop. 
Achterliggende doel is om de exploitatie van het Haagse Huus aan deze vereniging over te doen.  
Om een dorpshuis echt een dorpshuis te laten zijn, moeten daar veel meer activiteiten gaan 
plaatsvinden. Eveneens is een open inloop van belang, een goed wifi-netwerk, laagdrempelige 
huurprijzen, geen hoge koffieprijzen of juist de mogelijkheid omdat zelf te regelen/te zeten, enz 
enz. 
Met andere woorden een compleet anders en veel opener beheer en exploitatie ervan. Dit alles als 
doel dat veel meer inwoners het Haagse Huus gaan bezoeken en gebruiken als hun dorpshuis. 
Daarnaast is aan het Haagse Huus de gymzaal en de peuterspeelruimte gekoppeld. Deze gymzaal 
wordt door alle drie de basisscholen gebruikt.  
Zowel het Haagse Huus zelf, als de gymzaal hebben flinke aanpassingen om op een goede wijze 
ingezet te kunnen worden voor de diverse activiteiten op basis van de hedendaagse vereisten. Dit 
zal een nodige investering daarin vergen. 
 
Eveneens over het Haagse Huus willen we met Gemeente en verenigingen in gesprek om aan 
bovenstaande daadwerkelijke invulling te geven. 
 
Zwembad Zuiderdiep  
Aan de noordzijde van Stellendam bevindt zich een 
zwembadcomplex met zowel een binnen als een 
buitenbad. Recent is dit zwembad qua gebouw en 
inrichting flink vernieuwd. Echter de “machine-
fabriek” van het zwembad is daarbij niet 
meegenomen, wat zeker in de toekomst dient te 
gebeuren.  
Het Stellendamse zwembad heeft een regionale 
functie. Ook wordt het als slecht weer voorziening 
ingezet in het zomerseizoen. Er worden zwemlessen 
gehouden en de zwemvereniging doet er zijn 
wedstrijden. Dit zwembadcomplex dient niet alleen behouden te worden, maar juist meer in de 
breedte ingezet te worden als recreatieve voorziening in combinatie met andere voorzieningen/ 
activiteiten.  
Vlak nabij het zwembad bevindt zich de tennisbanen en de voetbalvelden van Stellendam. 
Het zwembad wordt juist ook door inwoners van Hellevoetsluis bezocht, omdat het een prettig en 
rustig (niet massaal) zwembad is, dit zeker ook wat het bezoek publiek betreft. 
Gezien recente ontwikkeling rond de inzet en bezetting van zwem- en sportcomplexen is aandacht 
ervoor zeker nodig. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv95XqgtfLAhXDaA8KHdH7D14QjRwIBw&url=http://www.fanfaredehoop.nl/contact/verenigingsgebouw&psig=AFQjCNGVg2uNJiyPQQYpLg1CtmS89UwcEw&ust=1458829755084790


 

Dorpsvisie Stellendam 10 

Met de Gemeente en betrokkenen bij het zwembad willen we graag om tafel om ontwikkelingen en 
inzet cq positionering van het zwembadcomplex te bespreken. 
 
Wat Stellendam naast bovengenoemde onderwerpen ook een bijzonder plaats geeft op het eiland 
Goeree-Overflakkee zijn ook de volgende zaken. Deze zaken zouden juist binnen een eilandbrede 
visie een van belangzijnde rol dienen te spelen. 
 
Unieke ligging 
De eilandelijke ligging van Stellendam is best wel uniek. Het dorp ligt zeer nabij het kruispunt van 2 
belangrijke aan/doorvoer wegen van het eiland namelijk de N57 richting Hellevoetsluis/ 
Rotterdam/Maasvlakte/Europoort, als ook de N57 richting Schouwen-Duiveland/Zeeland. Op deze 
N57 sluit direct de N59 aan (doorgaande weg over het eiland). Met andere woorden vanuit 
Stellendam ben je zo op het eiland en er ook zo weer af richting de werkgelegenheidsrijke 
Rijnmond-regio. Dichtbij werk en toch wonen in rust en groen! 
→  Dus juist Stellendam inzetten als groeikern/overloopkern! 
 
Bedrijventerreinen 
Van alle dorpen op het eiland liggen de meeste en uitgestrekste bedrijventerreinen nabij 
Stellendam. De bedrijventerreinen bestaan uit 2 grote terreinen waarvan er dichtbij de 
binnenhaven ligt en één vlak langs de N57 richting Hellevoetsluis. De grote verscheidenheid aan 
bedrijven en de aanwezigheid van de binnenhaven, buitenhaven en jachthaven met bijbehorende 
terreinen en voorzieningen en de snelle ontsluiting richting de Rijnmond-regio moet de nodige 
kansen bieden om Goeree-Overflakkee hiermee verder te positioneren. Daarnaast is het van 
belang dat er een “leegstandsplan” komt om de her en der leegstaande gebouwen nieuwe 
invulling te geven. 
 
Natuur 
De hoeveelheid aanwezige natuur en de al aanwezig zijnde infrastructuur daarbij in de buurt biedt 
prachtige kansen om niet alleen Stellendam maar juist ook heel het eiland hiermee verder te 
promoten. Naast water, natte natuur en droge natuur zijn er ook veel wandel- en fietspaden  
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aanwezig in en rondom Stellendam. Daarbij hebben deze 
fietspaden de nodige verbindingen richting andere 
dorpskernen. Zo ligt ten noordwesten van Stellendam 
het Zuiderdiep/Scheelhoek/Oude Haven/Haringvlietmeer 
met de waterverbindingen/fietspaden richting Goeree-
Havenhoofd en Dirksland. Ten zuidoosten van 
Stellendam liggen de Slikken/Grevelingenmeer. Ook door 
dit gebied lopen fietspaden met verbindingen naar 
Goedereede en Melissant. Beide gebieden worden 
verbonden met elkaar door het Stellebos wat direct ten 
noordwesten van Stellendam ligt. Door dit bos lopen 
wandelpaden en langs dit bos is een fietspad. Omdat dit 
goed te promoten zijn de nodige wandel- en fietspad kaartroutes nodig zowel op papier als 
digitaal. Ook is het nodig voorzieningen hierop in te richten en te zorgen voor goede verbindingen 
tussen de gebieden. 
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5.  Praktische zaken binnen Stellendam 
Uit de gehouden inwonersavond zijn ook een aantal praktische onderwerpen naar voren gekomen 
die direct met korte termijn zaken in het dorp te maken hebben. Hieronder willen we een aantal 
van deze zaken kort aangeven. 
 

- Oude Haven, picknickplek en kunstwerk; 
opknappen en invulling/bestemming ervan 

- Schaatsbaanterrein; invulling ervan en combineren 
van meer activiteiten op het terrein; bijvoorbeeld 
skatebaan, basketbalveld enz. 

- Speeltuinen; invulling qua toestellen, 
prullenbakken plaatsen en prikkelbosjes weghalen. 

- Jeu de boulesbaan; verdere invulling en plaatsen 
bankjes. 

- Wandelpaden en fietspaden; routes maken, zowel 
op papier als digitaal en bankjes plaatsen  

- Strandje expo; invulling ervan, routing beter 
aangeven, meer strand aanbrengen en stenen in 
water weg halen, sneller vuilnisbakken legen, extra invulling van het terrein ervoor 
(speeltoestellen?). 

- Activiteiten in het dorp; activiteitenoverzicht maken met wat is waar te doen en wanneer. 
- Voorzieningen in het dorp; voorzieningenoverzicht maken, met welke voorzieningen zijn er 

en waar zijn deze.  
- Haagse Huus als dorpshuis; ontwikkelen van activiteiten en concentreren van activiteiten, 

invulling  van het dorpshuis. 
- Stellenbos en natuurspeeltuin; schoonhouden/ 

prullenbakken plaatsen, wandelroutes maken en onderhoud 
doen, 2de ingang speeltuin, in 1x alles maaien speeltuin en 
survivalbaan maken  

- Verkeer & veiligheid; bij 
Voorstraat/Langeweg/Brielsestraat/Eendrachtsdijk, zorgen 
voor betere routing verkeer, parkeerplaatsen anders invullen 
enz. 

- Infra & groen; beter onderhoud 
(plantsoenen/stoepen), dorpsschouw organiseren, 
toegankelijkheid minder validen bij voorzieningen aanbrengen 
cq verbeteren. 

- Uitstraling van het dorp; plaatsen bloembakken en/of 
hanging baskets, invulling rotondes en monument 
Watersnoodramp, opleuken/opknappen van fietstunneltjes 
door aanbrengen van paintings. 

- Overlegstructuur belanghouders; met aanwezige verenigingen, ondernemers, 
woningbouw, instellingen enz. regelmatig overleggen over het dorp. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


