
Geachte leden van de Gebiedscommissie Hoek van Holland,  
beste Hoekenezen! 
  
Dit weekend kunnen we ‘met zonder jas’ naar buiten en kan het recreatieseizoen 
echt starten, in de bijlage vindt u dan ook veel strandnieuws in de nieuwsbrief 
Strandzaken. 
Voor u als gebiedscommissieleden start er ook een nieuwe periode en daar bent 
u de komende week ook druk mee: 
  
Op maandag 9 april worden de leden van de nieuwe commissie vanaf 18.30 in 
Hoogvliet verwelkomd, op het gebiedskantoor aan de Cloese 200 voor de 
eerste scholing. In de bijlage vindt u een uitwerking van het programma, dat u al 
eerder ontving. Dit gaat over het tweede deel van de vergadering dat specifiek 
voor Hoek van Holland is. Donderdag 12 april komt u samen met de 
platformleden bijeen bij MIJN Torpedoloods om vanaf 20.00 uur tijdens een 
bijzondere gebiedscommissievergadering de periode 2014 -2018 af te sluiten 
met elkaar. Op Notubox staat de (beknopte) agenda. Op dinsdag 17 april 
worden alle nieuwe gebiedscommissies geïnstalleerd, dus we vergaderen met 
de nieuwe commissie op een afwijkende dag. Wel gewoon in het gebiedskantoor 
zoals gebruikelijk. Beide vergaderingen stonden deze week al aangekondigd in 
de Hoekse Krant, ik heb de advertentie ter informatie voor u bijgevoegd. 
  
Dan is er uitsluitsel over een aantal belangrijke praktische zaken waar ik van u 
vragen over kreeg: 

•         er is besloten u uw gemeente-Ipad mag behouden onder de voorwaarde 
dat u deze tussen 17 april en 31 mei laat schoonmaken door het ICT 
servicecentrum. Dit moet u zelf regelen, bent u te laat dan moet u alsnog de 
Ipad inleveren en dat zou zonde zijn dus ik raad u aan hier niet lang mee te 
wachten.   
 

•          Vanaf 17 april krijgen de leden van de nieuwe gebiedscommissie nieuwe 
mailadressen. Ze zullen niet via de securehub werken, maar via de cloud. Dan 

wordt het nieuwe adres naam@gebiedscommissierotterdam.nl. De huidige 

mailadressen blijven “open” tot 1 juli 2018. Daarna worden ze afgesloten. 
Mails die u wilt bewaren, mocht u doorgaan als commissielid, kunt u het beste 
opslaan op een usb. Als er behoefte is aan een handleiding hoe dit moet hoor ik 
dat graag en gaan we daar voor zorgen. 
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Dan nog een andere praktische let op 

Komend weekend is de A20 afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. 
De snelweg is dan tussen Maasdijk en Vlaardingen in de richting van 
Rotterdam afgesloten. Deze werkzaamheden vangen vanavond om 21.00 uur 
aan en lopen door tot maandagochtend 05.00 uur. Voor meer informatie: 
http://werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl 

  
Omdat het in ieder geval zaterdag mooi weer wordt gaan de slagbomen aan de 
Zeekant naar beneden. Zaterdag en zondag is er iemand vanuit Stadsbeheer 
aanwezig van 10.00-18.00 uur. De slagbomen gaan dicht bij 75% bezetting van 
de parkeerplaatsen aan de Zeekant. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Saskia Hak  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