
Geachte leden van de gebiedscommissie Hoek van Holland en beste 
Hoekenezen,	
 	
Vol belangstelling hebben we allemaal de uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen én de verkiezingen voor de gebieden en 
wijken gevolgd. Lokaal Hoek van Holland heeft met 51% een grote 
meerderheid behaald en zal met zes plaatsen terugkomen in de 
gebiedscommissie, CDA en PvdA hebben beiden het aantal van twee vast 
weten te houden en D66 is de nieuwkomer met één zetel. Zoals bekend keert 
de VVD niet terug in de komende commissieperiode. Iedereen die herkozen 
is van harte gefeliciteerd en ik vertrouw erop dat we elkaar ook de komende 
bestuursperiode goed weten te vinden en met elkaar het belang van het dorp 
zo effectief mogelijk zullen inzetten. Via de link 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/Presentatie-voorlopige-
uitslag-verkiezingen_GC_WR_Noord.pdf vindt u de voorlopige uitslagen van 
de gebiedscommissies. In de bijlage vindt u de definitieve uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen en het verslag van de WOS over de Hoekse 
verkiezingen is te vinden op http://www.wos.nl/lokaal-hoek-van-holland-
behaalt-monsterscore/nieuws/item?1073500 .	
 	
Uiteraard gaan we deze periode nog goed met elkaar afronden. Daarvoor is 
de gebiedscommissievergadering van 12 april gereserveerd. De komende 
week wordt uitgedacht hoe en waar deze afronding kan plaatsvinden, het zal 
in ieder geval een buitengewone vergadering worden. Op 17 april zal de 
installatie van de nieuwe commissie plaatsvinden in een 
gebiedscommissievergadering. Die datum is stedelijk bepaald. Uiteraard 
kunt u deze informatie nog een keer nauwkeuriger tegemoet zien, maar het is 
prettig als u de data alvast kunt reserveren.	
 	
De gemeenteraad heeft weer een voortgangsrapportage ontvangen van de 
projectleiding Hoekse Lijn. Die vindt u in de bijlage. We hebben vervelend 
genoeg nog steeds geen reactie ontvangen vanuit het project op uw vragen 
die u namens Hoek van Holland in de vergadering van 15 februari aan Remco 
Oosterhof stelde. Deze week hebben rayondirecteur Jerry Wenting en ik een 
gesprek met hem en wij zullen hem hierover uiteraard spreken. Wel vindt 
komende week een gesprek plaats met de Hoekse ondernemers en de 
projectorganisatie over	
  
Zoals vorige week aangegeven vindt morgen zaterdag 24 maart het 
evenement Circus X plaats in de Oranjebuitenpolder. Met lichte bewolking 
en 11 graden Celsius geen slecht weer voor de organisatie en er staat een 
grote tent omheen dus de bezoekers zullen zich prima kunnen vermaken.	
  
  



Komende woensdag 28 maart is een inloopavond in de Hoekstee als aftrap 
voor de verbouwing. Welzijn op de Hoek (VitisWelzijn en Humanitas) en de 
gemeente organiseren dit samen om bewoners en vooral gebruikers actief te 
kunnen informeren. U bent hier tussen 20.00 en 22.00 uur welkom. De 
uitnodiging vindt u in de bijlage. 
  
De afgelopen week is in de omgeving van de Van Dam-woningen een brief 
(zie bijlage) bezorgd met informatie over het tijdelijk in beheer geven bij  Ad 
Hoc. Op verzoek van WVH ontvangt u deze brief ook bij deze.	
 	
In de bijlage vindt u ook een brief van wethouder Eerdmans als antwoord op 
raadsvragen over vermeende nazi-graffiti op Hoekse Bunkers.	
 	
Volgende week is het pasen en op goede vrijdag en tweede paasdag is de 
gemeentelijke organisatie gesloten. Houdt u daar alstublieft rekening mee 
als u vragen aan de gebiedsorganisatie heeft.	
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