
Geachte leden van de gebiedscommissie Hoek van Holland en beste 
Hoekenezen! 
  
De voorjaarsvakantie start vandaag en het weer zit fantastisch mee 
voor de IJsvereniging. Als de vorst lekker doorzet kan er vanaf 
dinsdag waarschijnlijk eindelijk weer geschaatstworden! 
  
Ernstiger nieuw kwam deze week over Hoekse Lijn: Pex Langenberg, 
de verantwoordelijke wethouder, heeft als gevolg van 
de raadsenquête over het de Hoekse Lijn zijn functie gisteren 
neergelegd. Via deze link kunt u de bijdrage van RTV Rijnmond hierover 
lezen. https://www.rijnmond.nl/nieuws/165205/Wethouder-Langenberg-
sneuvelt-op-Hoekse-Lijn 
In de bijlage vindt u de voortgangsrapportage van de projectleider 
Hoekse Lijn aan de gemeenteraad. 
  
Zojuist ontving ik het bericht dat WVH-directeur François 
Claessens ook vertrekt, zij het onder gelukkiger omstandigheden. Hij 
gaat aan de slag bij Eemland Wonen in Baarn, in de bijlage vindt u de e-
mail over zijn vertrek terug. 
 
In maart zullen uw bijeenkomsten een paar keer op locatie plaatsvinden, 
schrijft u het in uw agenda? Donderdag 8 maart vindt 
de themavergadering plaats in De Hoekstee, omdat we veel toeloop 
verwachten. Op de agenda staat namelijk de reactie van SO op 
het initiatief Natuurontwikkeling met natuurbegraven in de 
Bonnenpolder en de uitkomst van de enquête over ditzelfde onderwerp. 
De week daarna, op donderdag 15 maart, is uw reguliere 
vergadering ook in De Hoekstee, omdat hetzelfde thema nu als 
besluitvormend behandeld zal worden. Voor de discussie over 
Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder zal een externe voorzitter, Wim 
Straasheijm, uw voorzitter ontlasten. 
  
Tijdens uw laatste vergadering werd geïnformeerd naar het budget van 
de gebiedscommissie in 2018. Deze week ontving u hierover 
informatie, er is een bedrag van €168.883 toegekend aan Hoek van 
Holland en dat is meer dan vorig jaar. U vindt de brief van wethouder 
Eerdmans in de bijlage. 
  
Gisterenavond vond de vervolgbijeenkomst ‘Toekomst van Zorg en 
Welzijn in Hoek van Holland’ plaats. De bijeenkomst van 23 maart 
vorig jaar heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd op de thema’s: 
armoede, ouderen, jeugd en wonen (in relatie tot zorg). Om 



uiteindelijk  verder te gaan en te komen tot een aanbeveling aan de 
Coolsingel is verder ingegaan op bewustwording van de Hoekse 
samenleving. Hierbij kwamen maatwerk en passende voorzieningen voor 
de drie thema’s ouderen-wonen-zorg, armoede en jeugd uit de 
tafelgesprekken nader aan de orde.  
  
U ontving van het Hoogheemraadschap van 
Delfland een uitnodiging om uzelf te informeren over de cijfers 
van chemische waterkwaliteit op maandagavond 5 maart. In de 
bijlage vindt u de uitnodiging. 
 
Over een kleine vier weken zijn de verkiezingen en dat is goed 
zichtbaar in het straatbeeld. Bijgaand een aantal foto’s van de 
geplaatste verkiezingstrotter.  
Ook heeft de WOS een website opgezet over deze 
verkiezingen: http://www.wos.nl/hoek-van-holland/gemeente/detail?3659 

Afgelopen woensdag 21 februari vond het eerste sportcafé Hoek van 
Holland plaats. Sportregisseur Eline de Zwart en gebiedscoördinator 
Sportsupport, Bart de Koningpresenteerden zich hier aan de 
aanwezige sportaanbieders. Ook werd een workshop over het bereiken 
van je doelgroep bij het maken van een flyer gegeven. 

Onder leiding van Evert-Jan van den Akker en Csaba Zsiros van 
Stadsontwikkeling heeft vanmorgen een schetssessie over 
de diverse initiatieven op en rond de Oranjeheuvel in de 
Oranjebuitenpolder plaats gevonden. De ideeën en wensen voor een 
zonnepark, voedselbos, outdoor sport, paardenpension, 
evenemententerrein en mountainbikeparcours worden in de komende 
weken uitgewerkt tot een aantal inrichtingsvarianten. Over vier weken 
volgt een volgende bijeenkomst met de initiatiefnemers. 

  

De nieuwsbrief februari 2018 van de ondernemersvereniging is uit en 
is te lezen via de volgende 
link: https://www.nieuwsbrieven.net/ondernemershoekvanholland/nwb/10
-74w2 

 Het is na lang wachten zo ver: in de wijk L’ Avenue zal 
het speelterreintje aan het eind van de Leen van der Houwenstraat 
worden aangelegd. De aannemer heeft laten weten dat hij in week van 5 
maart gaat starten. Zie voor verdere informatie de nieuwsbrief in de 
bijlage. 



  
De gebiedspagina van de Hoekse Krant vindt u ook in de bijlage. 
  
De komende week staan er geen vergaderingen voor 
de gebiedscommissie gepland. Door de voorjaarsvakantie is het ook 
wat stiller dan normaal bij de gebiedsorganisatie, al zal er elke dag wel 
iemand aanwezig zijn. Donderdag en vrijdag zijn de ondersteuners 
allebei weg in vindt de waarneming op afstand plaats. Ook ik ben dan 
een paar dagen vrij en volgende weekontvangt u daarom geen 
weekmail. 
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