
Geachte leden van de gebiedscommissie Hoek van Holland, beste Hoekenezen,	
 	
Gisterenavond 12 april namen de oude gebiedscommissie afscheid in MIJN Torpedoloods, bijna 
iedereen was aanwezig en ook veel platformleden en mijn team waren er bij. Joop Heppe, Anneke 
van der Meijs, Jantien de Jong, Arjen van der Lugt en Klaas de Koning keren zoals bekend niet 
terug. Zoals bij elk afscheid waren er gemengde emoties, maar gelukkig was het vooral wat het 
bedoeld was te zijn: een feestelijk afscheid van een vruchtbare periode. Peter Stok eerde Klaas de 
Koning namens het Gebied met een Hoekse Speld voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren. De 
platformleden en vertrekkende gebiedscommissieleden ontvingen een bloemetje evenals de leden 
van de gebiedsorganisatie. In de bijlage vindt u een foto van de overhandiging van de Hoekse speld 
aan Klaas. Vertrekkende leden van de gebiedscommissie zeg ik bij deze graag nogmaals gedag. 
Vanaf volgende week gaat de weekmail door maar onder de meer algemene titel Weekmail Gebied 
Hoek van Holland.  	
 	
Dinsdagavond 17 april beginnen de nieuwe gebiedscommissieleden met een benen-op-tafel 
gesprek over de inrichting van de nieuwe gebiedscommissie, voorafgegaan door een broodje. Vanaf 
17.30 staan de broodjes klaar. Ik kreeg vandaag het signaal dat de VOG-verklaringen nog niet 
allemaal rond zijn. Dat is in heel Rotterdam een probleem voor de gebiedscommissies en er wordt 
hard aan gewerkt om het op te lossen. Er wordt verwacht dat er morgen veel VOG’s bij de 
commissieleden bezorgd worden. Uiteraard is het belangrijk dat dit goed gaat, ik verwacht maandag 
nog een update te krijgen over de stand van zaken.	
 	
Afgelopen maandag 9 april was de eerste bijeenkomst voor nieuwe gebiedscommissieleden van 
de buitengebieden in Hoogvliet. Er werd door de projectleiders Wim Sanders en Hilbert Keizer een 
algemene uitleg gegeven over het werk van gebiedscommissies, Jeroen Oppelaar en een juridische 
medewerker gingen nader in op regels en integriteit. Na een uitleg over bewonersinitiatieven van 
Opzoomer Mee gingen de verschillende gebiedscommissies uiteen om te bespreken hoe ze met 
elkaar aan de slag willen. Helaas hadden we van de Hoekse gebiedscommissieleden veel 
afzeggingen, vandaar dat er dinsdagavond een herkansing is, voorafgaand aan 
de installatievergadering die om 20.00 begint. 	
 	
Omdat er op 1 maart een zitting is geweest bij de Raad van State over het bestemmingsplan van de 
spoorverlenging zou de uitspraak deze week kunnen komen. Maar de gemeente kreeg deze week 
een brief van uitstel, dus dat laat nog even op zich wachten. In de bijlage vindt u de brief.	
 	
Op 12 april was er een bijeenkomst van de gemeente met strandondernemers om 
de Strandregeling actueler te maken. Dit is onderdeel van de huurovereenkomst tussen 
ondernemers en gemeente. Deze regels maar ook nieuwe ideeën/wensen zijn in 3D ingetekend en in 
een presentatie aan geïnteresseerde ondernemers getoond. Beheerafspraken, maar ook afstemming 
over functies bebouwing (opslag en uitgifte) met evetuele uitbreiding zijn de revue gepasseerd. De 
ideeën worden nu verder onderzocht en/of uitgewerkt en in een vervolg bijeenkomst over in mei 
verder besproken.	
 	
Wat betreft het strand belooft het weekend mooi te worden, de slagbomen gaan zondag 15 april 
dicht als er een parkeerbezetting is van 75% aan de Zeekant.	
  
Maandagmiddag 23 april wordt het Hoekse Zorgplein gehouden. Na de vorig jaar druk bezochte 1e 
editie is door bewoners verzocht om hier een vervolg aan te geven. U bent van harte uitgenodigd om 
hier langs te gaan, u hebt het initiatief mede mogelijk gemaakt door het honoreren van de 
subsidieaanvraag. Bijgaand de flyer met meer informatie over dit (bewoner)initiatief. 
  
Rest mij u een fijn en zonnig weekend toe te wensen. 
  
Met vriendelijke groet,	
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