
 
 

Toelichting	:	
	
In	het	kader	van	de	ontwikkeling	van	de	Bonnenpolder	heeft	Natuurbegraven	Nederland	
tezamen	met	Natuurmonumenten	en	Zuid-Hollands	Landschap	afgelopen	december	een	plan	
“Natuur	in	de	Bonnenpolder”	ingediend	bij	de	gemeente	Rotterdam.	Om	de	uitvoering	van	
dit	plan	mogelijk	te	maken	moet	het	bestemmingsplan	worden	aangepast.	De	
gebiedscommissie	van	Hoek	van	Holland	geeft	hierover	binnenkort	een	advies	aan	het	
Rotterdamse	college	van	B	en	W.	Om	een	goed	advies	te	geven	wil	de	gebiedscommissie	
eerst	de	mening	van	de	Hoekse	bewoners	polsen.	 

 
 

1. Kan ik een afspraak maken want ik kan niet zelf via de computer invullen?  
 

Mocht u geen beschikking hebben over een computer, kom dan op dinsdag 30 januari 
tussen 13.00 en 17.00 uur of vrijdag 2 februari van tussen 9.00 en 12.00 uur naar de 
bibliotheek Hoek van Holland aan de Prins Hendrikstraat 398 te Hoek van Holland. 
Een medewerker van de gemeente Rotterdam zal u begeleiden. Dit is een open 
inloop. 
 
Bent u zelf niet mobiel? Er kan op diezelfde dagen een medewerker van de gemeente 
Rotterdam bij u op bezoek komen om u te helpen bij het invullen van de enquête. 
Wanneer u uw naam, telefoonnummer en adres geeft wordt hierover contact met u 
opgenomen. 
Gegevens van de mensen die de ondersteuning thuis willen kunnen doorgegeven 
worden aan ondersteuning van Gebiedsorganisatie Hoek van Holland: 
GebiedHoekvanHolland@rotterdam.nl of 010-2672886 
 

	
2. Waarom is de enquête?  

In maart 2018 wil de gebiedscommissie aan het college van B en W advies 
uitbrengen over de invulling van het nieuwe bestemmingsplan voor de Hoekse 
polders. Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands 
Landschap hebben in 2017 twee openbare inloopavonden in de Hoekstee 
georganiseerd om de Hoekse bevolking over de plannen te informeren. Deze 
bijeenkomsten zijn redelijk goed bezocht, door vóór –en tegenstanders. Toch wil de 
gebiedscommissie een bredere basis om een afgewogen advies aan het college te 
kunnen uitbrengen. Vandaar de enquête die het onderzoeksbureau OBI  
(onderzoek& business intelligence, gemeente Rotterdam) op verzoek van de 
gebiedscommissie uitvoert. Ongeveer tweeduizend Hoekenezen ontvangen een 
uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. 
 
Als dit onvoldoende is verwijzen naar woordvoerder Louise Kuijpers 06-22605177 of 
lml.kuijpers@rotterdam.nl 
 

3. Wanneer is de uitslag bekend en wie bepaalt dat?  
 
De resultaten van het onderzoek worden verzameld door het onderzoeksbureau 
OBI  (onderzoek& business intelligence, gemeente Rotterdam) . Zodra de resultaten 
van het onderzoek bekend zijn worden die naar de gebiedscommissie Hoek van 
Holland gezonden. Die zal in haar openbare vergadering de resultaten bespreken. 
De datum van de vergadering is naar verwachting maart 2018. Via de Hoekse 
Krant, social media en www.rotterdam.nl/hoekvanholland.  
 

4. Mijn link doet het niet  



 
“ www.rotterdam.nl/vragenlijst “ moet direct in de adresbalk van de computer 
worden ingetypt en niet via google: 

 
Typ	het	adres	van	de	website	in	de	adresbalk:	«website» 
Op	het	plaatje	hieronder	kan	u	zien	waar	de	adresbalk	zit.	Dat	is	waar	de	groene	
cirkel	omheen	staat.	Dus	niet	in	de	zoekbalk	van	Google	of	een	andere	
zoekmachine.	

 
 
 

Als op deze wijze de vragenlijst wordt benaderd op het internet en de link het niet 
doet, wilt u het dan later nog een keer proberen.  

 
5. Waar vind ik het informatiekatern? 

 
Losse exemplaren zijn beschikbaar in stadswinkel, de bibliotheek en de VVV op het 
brinkplein. Let op de openingstijden! 
Digitaal is het informatiekatern is te vinden op 
https://www.uitgeverijwestmedia.nl/de-hoekse-krant/archief/  
 

6. Waarom heb ik geen brief ontvangen om mee te doen?  
Het onderzoeksbureau OBI  (onderzoek& business intelligence, gemeente 
Rotterdam) heeft een a-selecte steekproef gedaan. Als u geen brief ontvangen heeft 
bent u niet geselecteerd en kunt u niet meedoen. 
 

7. Ik wil ook mijn mening laten horen over natuurbegraven, hoe kan ik meedoen. 
U kunt alleen meedoen aan de enquête wanneer u een brief ontvangen hebt met de 
uitnodiging hiervoor. U kunt als eventuele belanghebbende van de Bonnenpolder in 
de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan later ook uw mening 
kenbaar maken met een zienswijze. 

	


