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Deelsessies 

1. A Seal Zeehondenopvang en Expo (Stellendam) - per bus 

2. Visserij-innovatiecentrum (Stellendam) - per bus 

3. Dorpskern Melissant (Melissant) - per bus 

4. Paulina.nu (Ouddorp) – per bus 

1. A Seal Zeehondenopvang en Expo, gelegen in Nationaal Park 

Haringvliet/Biesbosch: entree van het eiland Goeree-Overflakkee 

De gebiedsontwikkeling van Stellendam is de basis voor het aantrekkelijker 

maken van de entree van het eiland; aantrekkelijk voor de visserij, de recreatie, 

voor natuur, duurzaamheid en de zoet en zout dynamiek. En met de toevoeging 

van A Seal Zeehondenopvang en Expo ook een voorziening voor als het minder 

goed weer is.  

In december 2015 is A Seal, een experience-centrum, geopend. A Seal is meer 

dan alleen een zeehondenopvang. Een interactieve expo biedt veel informatie 

over het redden van mens en dier. Partners van A Seal zijn KNRM, 

Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf, in 

verschillende hoeken van de expo zijn zij terug te vinden. 

A Seal Zeehondenopvang en Expo is gelegen in een uniek stukje Nederland, pal 

naast de Haringvlietsluizen. Het water in het Haringvliet is zoet en er is weinig 

getij. Met de realisatie van het Kierbesluit (de Haringvlietsluizen staan vanaf 

2018 op een kier) verandert een deel van het Haringvliet weer in een gebied 

waar rivierwater en zeewater natuurlijk in elkaar overlopen. Planten en dieren 

die ooit zo karakteristiek waren voor het gebied, zoals de zalm, zullen weer 

terugkomen in het westelijke deel van het Haringvliet. Je kunt wel stellen dat 

hiermee geschiedenis wordt geschreven. 

De heer Wissekerke (ondernemer) en wethouders Markwat en Van der Vlugt 

vertellen u alles over het proces van het realiseren van zeehondenopvang A Seal 

en nemen u (figuurlijk) mee op ontdekkingstocht aan de voet van de 

Haringvlietsluizen. 

2. Visserij-innovatiecentrum: kennis delen en samenwerken om de 

visserijsector te versterken 

Stellendam heeft een uniek visserijcluster waarbij de visafslag, vissers, 

scheepswerven, onderwijs en toeleveranciers gecentreerd zijn en samenwerken. 

In de haven van Stellendam is op 26 juni 2015 het Visserij-innovatiecentrum 

Zuidwest Nederland geopend. Naar voorbeelden van Denemarken en Frankrijk 

heeft de Nederlandse visserijsector nu een eigen innovatiecentrum waarbij 

wordt ingezet op vernieuwing en verduurzaming. Dit zorgt voor nieuwe 

slagkracht en innovatie.  



In het innovatiecentrum wordt doorlopend onderzoek gedaan naar nieuwe 

visserijtechnieken, zoals de pulsvisserij en het ontwikkelen van nieuwe netten. 

Het idee voor het centrum ontstond tijdens een internationale studiereis van 

vissers. Vier jaar later kunnen vissers in een zoutwaterbassin - voorzien van een 

zandbodem - netwerken testen, aanpassingen aan vistuig doen en nieuwe 

vistechnieken uitproberen. Het Visserij-innovatiecentrum bundelt de kennis van 

verschillende organisaties en technische partners, waardoor de 

concurrentiepositie verder wordt versterkt. Door deze manier van samenwerking 

wordt niet alleen de visserij ontwikkeld, maar draagt het ook bij aan een goed 

vestigingsklimaat in en rond Stellendam. 

Meegenomen door het verhaal van de initiatiefnemer Johan van Nieuwenhuijzen 

(directeur United Fish Auctions), ervaringsdeskundige Johan Baaij (manager 

Visserij-innovatiecentrum en mede-eigenaar zeevissersbedrijf), enkele vissers en 

wethouder Tollenaar, ervaart u hoe dit initiatief tot stand is gekomen, op welke 

manier de sector investeert in innovatie, welke uitdagingen er zijn en hoe het 

innovatiecentrum ook andere sectoren meeneemt in het succes. Daarnaast 

brengt u een bezoek aan het innovatiecentrum, waar u de ontwikkelingen met 

eigen ogen kunt ervaren. 

3. Melissant: op Goeree-Overflakkee krijgen kleine kernen de ruimte om groot 

te denken 

De dorpsraad van Melissant, een kern met 2.151 inwoners, heeft een 

motto: Dromen – Regelen – Maken! (DorpsRaad Melissant) Op deze manier zet 

de dorpsraad Melissant zich al sinds 2003 in voor de leefbaarheid van het dorp. 

En niet zonder succes! 

De dorpsraad van Melissant is de oudste dorpsraad die we kennen op Goeree-

Overflakkee. Al voor de herindeling is deze groep inwoners actief voor de eigen 

kern. De dorpsraad is een kritisch volger van het gemeentelijk beleid. Op het 

gebied van leefbaarheid en vitaliteit zien zij kansen en weten deze om te zetten 

in daden. Het zoeken naar een actieve vorm van samenwerking heeft geleid tot 

de ontwikkeling van een dorpsplatform, waarin dorpsraad, dorpshuis en de 

plaatselijke verenigingen elkaar vinden en samenwerken. 

Tijdens uw bezoek maakt u kennis met Klaas, Bianca, Corina en Dirk, allemaal 

enthousiaste en betrokken inwoners, die zich ieder op hun manier inzetten voor 

Melissant. Wethouder Feller geeft weer hoe hierbij de rol van de gemeente door 

de jaren heen is veranderd.   Met een bezoek aan het dorp laten zij u zien waar 

een klein dorp GROOT in kan zijn. 

4. Paulina.nu: Goeree-Overflakkee, het gezondheidseiland van Nederland 

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Zowel op nationaal als op lokaal 

niveau wordt geïnvesteerd in nieuwe manieren om de zorg efficiënter in te 

richten en tegelijkertijd de zorg te blijven leveren waar de inwoners behoefte 

aan hebben. Het zorgvoorzieningenniveau staat hierdoor onder druk. 



Vanuit het streven om betaalbare, uitmuntende zorg te blijven bieden aan de 

inwoners van Goeree-Overflakkee, hebben zorgpartijen, gemeente en 

ondernemers zich in de zomer van 2016 verenigd in Paulina.nu. Paulina.nu is een 

eiland breed samenwerkingsverband waarin de betrokkenen gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid nemen om specifieke zorgvoorzieningen en 

gezondheidsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van het 

eiland en waarbij inzichtelijke zorgbudgetten op basis van eigen regie en 

vertrouwen ingezet kunnen worden. Dit is vastgelegd in een manifest en 

gekoppeld aan een eigen visie op gezondheidszorg. Onder Paulina.nu worden 

diverse initiatieven ontplooid waarbij de aandacht verschuift van zorg naar 

gezondheid en waarbij patiënten en inwoners medezeggenschap hebben in de 

zorg die geleverd wordt. Dit allemaal in het belang van een goed, gezond en 

vitaal eiland. 

Initiatiefnemer Jan Peter Robijn en wethouder de Jong vertellen u over de 

totstandkoming van dit initiatief en nemen u vanuit  verschillende invalshoeken 

mee in de diverse onderwerpen, innovaties en verbeterpunten waarop 

Paulina.nu actief is, zoals langdurige inzetbaarheid, ontschotting in de zorg, 

promoties gezond leven, onderzoek naar populatiebekostiging en 

onderzoek/toepassen van innovatie in de zorg. 
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