
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
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. In overleg met wethouder Eerdmans wordt daarom met een onafhankelijke 
steekproef een enquête gehouden onder de Hoekse bevolking. U bent geselecteerd om mee te 
doen aan deze enquête.  
 
Uw mening op dit onderwerp stellen wij zeer op prijs en wij vragen u om de enquête in te vullen. 
De door u gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. 
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. 
 
Het plan “Natuur in de Bonnenpolder” is in te zien op https://www.natuurindebonnen.nl. Ook is 
veel informatie terug te vinden in het extra katern bij de Hoekse Krant van 18 januari. 
 
De vragenlijst kan via internet worden ingevuld. Dat gaat als volgt: 
• Typ het adres van de website in de adresbalk: «website»  
•  Kies op deze website voor: «subsite» en daarna voor «vragenlijst»    
• Vul uw gebruikersnaam in:    «Gebruikersnaam» 
• Vul uw wachtwoord in:    «Wachtwoord» 
 
De vragenlijst is in te vullen tot en met 4 februari. 
 
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.  
 
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. U kunt 
daarvoor een afspraak maken via het telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14010. 

Onderwerp:  
Brief inzake enquete 

 
Gebied Hoek van Holland 
 
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161 
3151 AE  HOEK van HOLLAND 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 
Internet: http://www.rotterdam.nl/hoekvanholland 
 
Van:  Gebiedscommissie Hoek van Holland 
Telefoon: 010 - 267 2686 
E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 
 
Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-2913502 
Bijlage(n):  
 
Datum: 4 januari 2018 
 

2913502	

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 
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Blad:  2/2 

Datum:  18 januari 2018 

 

 
Hebt u nog vragen over deze enquête? Dan kunt u ook bellen met de gemeente Rotterdam via 
14010. 
  
Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
K.C. de Koning 
Voorzitter gebiedscommissie Hoek van Holland   


