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Geachte leden van de Gebiedscommissie Hoek van Holland, beste Hoekenezen,	
 	
Voor u als commissie is de agenda op dit moment wat rustiger dan normaal, de oude commissie rondt 
af, de nieuwe is nog niet geïnstalleerd en op de achtergrond wordt gewerkt om vanaf 17 april bij 
de installatie van start te kunnen gaan. Ik begrijp dat de nieuw gekozen commissieleden rond deze 
tijd een brief met informatie krijgen. Daarin staat ook dat de eerste bijeenkomst op maandagavond 
9 april vanaf 18.30 in Hoogvlietzal zijn, op het gebiedskantoor aan de Cloese 200. Afgelopen 
dinsdag werd de uitslag van de verkiezingen voor de gebiedscommissie Hoek van 
Holland definitief vastgesteld. Ter informatie treft u in de bijlage een overzicht aan van de 
uitgebrachte voorkeurstemmen. 	
 	
Misschien heeft u zin en tijd om even langs te gaan bij de speeltuin, daar vindt morgen – zaterdag 31 
maarttussen 12.00 en 16.00 uur de opening van het speeltuinseizoen plaats, mede mogelijk 
gemaakt door een door u toegekend bewonersinitiatief. U bent van harte welkom en in de bijlagen 
vindt u de flyer.	
 	
Vorig weekend vond op zaterdag 24 maart in de Oranjebuitenpolder het evenement Circus X plaats. 
Bijna 2000 feestgangers hadden een prima middag en avond in een grote circustent en gedroegen 
zich ook feestelijk: de politie vertelde me dat het evenement heel goed verlopen is. 	
 	
Dinsdag avond 27 maart  was er een bijeenkomst van Buurt Bestuurt L’Avenue. Op de agenda 
stond een terugkoppeling op lopende zaken vanuit de diverse werkgroepen en werden inhoudelijk de 
aandachtspunten over de wijkinrichting (parkeren, water, speeltuintje) en de evenementen voor dit 
jaar besproken. 	
 	
Afgelopen woensdag 28 maart hield De Hoekstee een inloopavond, gezamenlijk georganiseerd 
door de welzijnspartij Welzijn op de Hoek (Vitis/Humanitas) en de gemeente. Het doel was om het 
dorp en zeker ook de gebruikers bij de start van de verbouwing goed bij te praten. Ik begreep dat het 
niet heel druk was, maar dat er wel goede gesprekken zijn gevoerd tussen bewoners, gebruikers en 
aanbieders.	
 	
WVH is van plan twee eengezinswoningen aan de Tasmanweg te bouwen, in de bijlage vindt u 
de informatiebrief die hierover aan omwonenden bezorgd is deze week. Vorige week 
tekende WVH samen met Humanitas een intentieovereenkomst voor het nieuwe Bertus Bliekhuis. 
Via de volgende link kunt u daar wat meer over 
lezen: http://www.stichtinghumanitas.nl/home/2018/03/23/wvh-en-humanitas-tekenen-
intentieovereenkomst-voor-nieuw-bertus-bliekhuis/	
 	
Wat betreft de werkzaamheden in de buitenruimte heb ik ook nog wat informatie voor u. 
De werkzaamhedenaan de Schelpweg gaan volgende week een nieuwe fase in. In bijgaande 
nieuwsbrief leest u hier meer over. In de bijlagen treft u ook een nieuwbrief over werkzaamheden aan 
de Koning Willem III-weg aan. Deze werkzaamheden starten volgende week.	
 	
Op het Recreatieoord begint het seizoen op gang te komen. In de bijlagen vindt u ter informatie 
de nieuwsbrief Campingstof, die de recreanten ontvangen hebben. Daarin staat ook nieuws over de 
aanpak van parkeerplaatsen.	
 	
De Cultuurscout Hoek van Holland kwam met een nieuwsbrief, die kunt u nalezen via de volgende 
link: https://mailchi.mp/cultuurconcreet/culturele-nieuwsbrief-hoek-van-holland-
t7gxt7dv06?e=bc66ba5ee3	
En over Hoekse cultuur gesproken: we hebben er even op moeten wachten, maar deze week is 
de speelboot op het Brinkplein dan toch verwijderd. Hij wordt opgeknapt en in mei aan de andere 
zijde van het plein teruggeplaatst. Door deze verplaatsing krijgt de markt ruimte om een derde rij met 
kramen te realiseren. In de bijlagen een impressie van de werkzaamheden. 	

  



Op het strand kom je ineens iets anders tegen. Na het verwijderen van de oude speeltoestellen bij 
strandtent  Zeebries is er namelijk samen met de ondernemers op zoek gegaan naar een ander 
toestel. Er is een klimtoestel uitgezocht maar daarvoor moeten nog wat onderdelen worden besteld. 
Hopelijk staat deze er voor de start van het strandseizoen. Wel is dus  gelukt leuke jeep nog voor het 
Paasweekend te plaatsen, de foto is ook in de bijlage te vinden.	

En let op, zondag is het 1 april, ik zag al een goede grap voorbij komen, een gewaarschuwd 
mens……..	
	


