
Geachte leden van de gebiedscommissie Hoek van Holland en beste Hoekenezen,	
 	
Gisterenavond was een bijzonder interessante themavond voor participatie van het dorp. Op de 
tribune van De Hoekstee zaten vijftig belangstellenden en de spreekwoordelijke Hoekse 
betrokkenheid was goed zichtbaar. U was voltallig aanwezig om u te laten informeren over de 
uitkomst van de enquêteNatuurontwikkeling in de Bonnenpolder en de beoordeling van 
Stadsontwikkeling van dit initiatief.Wilma Klaus en Fré Kreuger van OBI deelden met u de 
resultaten van de enquête. De uitkomst vindt u terug in de bijlagen. Projectmanager Evert-Jan van 
den Akker gaf daarna een uiteenzetting over de beoordeling van Stadsontwikkeling van het 
initiatief.  Ook dat vindt u terug in de bijlagen, net als het persbericht. In de besluitvormende 
vergadering van komende donderdag, 15 maart, kunt u over dit onderwerp verder discussiëren. Dit 
zal ook weer in De Hoekstee zijn. In de stukken voor donderdag vindt u ook een verdere uiteenzetting 
van Stadsontwikkeling. U heeft ook nog een aantal vragen gesteld die de gemeente moet uitzoeken, 
zodra ik daar informatie over hebt ontvangt u die per mail, uiteraard voorafgaand aan de vergadering.	
De pers heeft ook belangstelling voor het onderwerp, u kunt dat zie via deze 
links:http://www.wos.nl/meerderheid-hoekenezen-tegen-natuurbegraafplaats-in-
bonnenpolder/nieuws/item?1070728 en https://www.rijnmond.nl/nieuws/165792/Meerderheid-tegen-
natuurbegraafplaats-Bonnenpolder	
Komende donderdag staat onder andere ook nog de evaluatie van het hondenbeleid op de agenda.	
 	
Volgende week dinsdag 13 maart komt ook het platform buitenruimte bijeen, Gert-Jan de Jong en 
Stef Poolman komen dan vanuit Stadsontwikkeling de stand van zaken van het bestemmingsplan 
Hoek van Holland Zuid-West toelichten.	
 	
Met betrekking tot de naderende verkiezingen wil ik ook nog het volgende met u delen:  op 27 
februari heeft de gemeente een namencheck uitgevoerd  op alle vrijwilligers (van stembureau lid tot 
controleur) om te kijken of ze op de stembiljetten als kandidaat voorkomen. Uitgangspunt is dat als 
iemand op een stembiljet staat, hij of zij deze niet mag uitdelen, tellen of controleren. Een 
kandidaat op de lijst van Charlois mag dus wel in IJsselmonde op het stembureau zitten. Kandidaten 
van de gemeenteraad mogen geen functie bekleden in het proces, omdat zij in alle bureaus op de lijst 
staan. Dit is een onderlinge afspraak, vooruitlopend op de aanpassing van de kieswet waarin dit 
wettelijk wordt vastgelegd.	
Ik kreeg al wat praktische vragen van u over inleveren van Ipads. Op dit moment heb ik er nog geen 
gedetailleerde informatie over. Zodra we dat soort informatie hebben sturen de gemeente dat 
rechtstreeks aan u door en zal ik er ook melding van maken in de weekmail.	
 	
NL DOET start vandaag en is de grote landelijke vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Hoek van 
Holland doen we mee en hebben zo’n 52 vrijwilligers zich aangemeld. De actie is op vandaag en 
morgen. Vandaag wordt  door  vrijwilligers de speeltuin speelklaar gemaakt  en bij Stichting De 
Ontmoeting is er een voorjaarsschoonmaak. Daarna gaat op zaterdag de speeltuinvereniging verder 
met  het speeltuin en clubgebouw speelklaar maken voor het seizoen, verder wordt er die dag 
ook  samen geklust bij het vogelasiel en worden de vogel- en egelopvang opgeknapt. Bij 
de kinderboerderij wordt de geitenschuur geverfd en ten slotte zullen bij de scouting Prins hendrik 
groep een paar kleine klusjes gedaan worden aan het scoutinggebouw. Wilt u meehelpen of meer 
weten, kijk op:  www.nldoet.nl en zie ook voor meer informatie onze eigen gebiedspagina.  	
 	
Aanstaande zondag 11 maart zal i.v.m. veiligheid rondom een evenement de slagboom aan de 
Zeekant naar beneden zijn. Dit alles heeft te maken met een fotoshoot vanuit de Dodge Ram club die 
met hun leden foto’s gaan maken op het strand. Hiervoor hebben zij ontheffing gekregen om op het 
strand te rijden. Met de initiatiefnemer zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt.	
 	
Verder kwam vanuit de Monique den Hollander, de projectleider Schelpweg het antwoord op de 
ingezonden reactie verleden week in de Hoekse Krant t.a.v. de opmerking dat er nog wel 
een bord stond maar er inmiddels geen fietspad meer was. “Het gaat hier om een kwestie van de 
samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Nationale Bewegwijzering Dienst (NBD). Wij 
mogen vanuit de gemeente niet aan de bewegwijzeringsborden zitten. Dit moet vanuit de aannemer 
worden gedaan van de NBD. We proberen ervoor te zorgen dat de paal morgen verwijderd wordt”. En 
dat is gelukt, maandag 5 maart jl. bleek het al te zijn verwijderd.  Er wordt intern beraad hoe we dit 
qua communicatie zullen doen naar de bewoners hierover.	
 	



Vorige week was er geen weekmail, maar ik wil het toch even benoemen: op zondag 25 
februari werd snackbar Willempie in de Huydecooperstraat overvallen, een heel naar voorval! De 
politie heeft de dader nog niet te pakken, maar het onderzoek loopt nog.	
 	
Jacco van Dam trok een paar weken geleden met handtekeningen van zijn buren aan de bel over 
veiligheid in de Paardenbuurt. Begin deze week is daarover een antwoordbrief in de buurt bezorgd. U 
vindt de brief ter informatie in de bijlage.	
 	
Om stakeholders op de hoogte te houden van de lopende ontwikkelingen in het Rotterdamse Haven 
en Industriecomplex stelt het Havenbedrijf elke drie maanden een briefing op. Bij deze ontvangt u 
de kwartaalbriefing Q4 2017 in de bijlage.	
 	
Het Ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen ligt ter inzage van 1 maart tot en met 11 april 
2018, u kunt verder lezen op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuur-0/natura-
2000-pas/solleveld/	

De omgeving van de Dwarshaak/Bonnenweg kampt al enige tijd met rioleringsproblemen, in de 
bijlagen vindt u de update in de nieuwsbrief die SB vandaag bij omwonenden bezorgt.	
 	
Deze week kwam de gebiedspagina weer uit in de Hoekse Krant, die vindt u ook in de bijlagen.	
 	
	


