
Geachte leden van de Gebiedscommissie Hoek van Holland, beste Hoekenezen, 

 
In uw laatste vergadering gisterenavond lag het advies over het initiatief Natuurontwikkeling 
Bonnenpolder voor, een onderwerp wat bepalend is voor de polder en waar u en de Hoekse 
bevolking met bijzonder veel betrokkenheid over gesproken hebt. U heeft besloten de uitkomst van de 
enquête te volgen en tegen natuurbegraven te adviseren. U heeft unaniem besloten een oproep te 
doen aan het gemeentebestuur om het bestemmingsplanproces met voortvarendheid op te pakken en 
dat op basis van de vastgestelde visies voor de Oranjebonnen van 2013 en 2016 met de daarin 
opgenomen randvoorwaarden én het gebiedsplan verder uit te werken. Wim Straasheijm had als 
externe voorzitter even de touwtjes in handen en ik heb van een aantal van u begrepen dat dat als 
prettig ervaren is. U had ook nog de evaluatie van het hondenbeleid op de agenda staan ter 
informatie. U heeft besloten de lijn van het platform buitenruimte te volgen, dat hierover eerder deze 
week ook al gesproken had. Daarover hieronder meer. 
Komende week staat voor velen van u in het kader van de verkiezingen op 21 maart. Iedereen die 
zich daarvoor inzet: heel veel succes gewenst! De uitslag van de gebiedscommissies wordt 
op donderdag 22 maart bekend gemaakt, omdat eerst de stemmen voor de gemeenteraad geteld 
moeten worden. Ik heb begrepen dat voor de bijeenkomst van gebiedscommissie-uitslagen 
uitnodigingen verzonden zijn. Degenen die meedoen aan de verkiezingen kunnen in hun agenda 
alvast maandagavond 9 april noteren, naar verwachting wordt dan de eerste scholingsavond voor 
gekozen commissieleden gehouden voor ons rayon. 
  
Vandaag wordt om 16.00 uur aan de burgemeester het lobby-document Kleine 
Kernen aangeboden om mee te nemen in de coalitieonderhandelingen. Klaas de Koning zal dat 
namens ons dorp doen, samen met de voorzitters van Pernis en Rozenburg. 
  
Dinsdag 13 maart kwam het platform Buitenruimte bij elkaar. Hoofdonderwerp was 
het bestemmingsplan Zuid-West (voorheen Bad en op initiatief van uw voorzitters 
omgedoopt). Projectmanager Stef Poolman en specialist Gert-Jan de Jong van Stadsontwikkeling 
gaven een stand van zaken van het ontwerpbestemmingsplan, wat voor de zomer ter inzage gelegd 
zal worden. De vijf aanwezige platformleden hadden veel constructieve aandachtspunten die 
meegenomen worden in het ontwerpbestemmingsplan. Ook het hondenbeleid kwam ter sprake, het 
platform besprak het nieuwe hondenbeleid en het beeld bestaat dat het nieuwe hondenbeleid nog niet 
tot een gewenst effect leidt. Het platform zal Stadsbeheer een nieuwe actie voorstellen, dit is een 
actiepunt voor de nieuwe gebiedscommissie. 
  
Afgelopen week werd de evenementenvergunning voor het evenement Circus X afgegeven. Het is 
een nieuw groot evenement voor het dorp en het vindt plaats op zaterdag 24 maart a.s. in de 
Oranjebuitenpolder. Op 12 maart jl. is de vergunning hiervoor afgegeven, na overleggen met alle 
betrokken diensten. U vindt u de afgegeven vergunning in de bijlage en 
ophttps://www.rotterdamfestivals.nl/agenda/cricus-x/ ziet u uitleg over het evenement. Ik ontving ook 
een nieuw overzicht van alle evenementen, dat vindt u in de evenementenkalender. 
  
Vanwege het uitlopen van asfalteringswerkzaamheden is de genomen verkeersmaatregel voor 
de Schelpweg verlengd tot 29 maart a.s.. Ik heb geen signaal ontvangen dat dit de planning 
beïnvloedt. 
  
Morgen, zaterdag 17 maart, doet Renewi (voorheen Van Vliet Contrans) mee met de landelijke 
Compostdag. Het bedrijf was de afgelopen tijd vaak onderwerp van uw vragen over 
(milieu)vergunningen.  Het bedrijf is te bezoeken van 09.00 uur tot 13.00 uur en u kunt dan ook een 
zak compost scheppen op deze locatie in Hoek van Holland, Nieuw Oranjekanaal 45.  
  
Zondag 11 maart werd met de Dodge Ram Club Nederland met 60 Dodge RAM pick ups een 
toertocht gereden met daarna een fotoshoot op het strand van Hoek van Holland. Een geweldig 
spektakel dat mooie plaatjes opleverde zoals op bijgevoegde foto is te zien. 
  
De oplettende strandganger heeft waarschijnlijk ook gezien dat de blauwe strandhuisjes weer zijn 
neergezet. Ter voorbereiding van het strandseizoen - dat duurt van ca. 1 april tot ca. 1 oktober - zijn 
de voorbereidingen alweer in volle gang. Zie ook de foto in de bijlage. Dit weekend is het bepaald 
geen strandweer, de lente trekt zich helaas even terug. Desalniettemin wens ik u een heel fijn 
weekend toe. 
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