
Beste gebiedscommissieleden, collega’s en andere Hoekenezen,	
 	
Afgelopen week is op dinsdag 17 april de nieuwe Gebiedscommissie Hoek 
van Holland geïnstalleerd. Natuurlijk was dat een feestelijk moment en welkom 
aan alle nieuwe leden: Barry van Dijk, Bianca Rooney, Joey van ’t Hoft, 
Tessa Sterrenberg en Joey de Waard. Ze zullen zich met steun van de meer 
‘gerijpte’ leden ongetwijfeld sterk maken voor het dorp. Joey de Waard en 
Peter Stok worden komende week geïnstalleerd, voor hen was de 
administratie helaas niet op tijd klaar. Om deze reden is ook de verkiezing van 
de (technisch) voorzitter even uitgesteld. Gelukkig konden we snel een extra 
reguliere gebiedscommissievergadering plannen om hen alsnog te kunnen 
installeren. Dat wordt volgende week,  op donderdag 26 april a.s., wel op een 
apart tijdstip: 17.15 uur maar op het vertrouwde adres dus gewoon in het 
Gebiedskantoor. Voorafgaand aan het formele deel hadden we dinsdag met 
bijna de voltallige gebiedscommissie een benen-op-tafel gesprek om met 
elkaar de nieuwe werkwijze door te bespreken. Voor de bewonersinitiatieven 
en participatie rondom de wijkagenda is er al een werkgroep, de overige taken 
moeten nog verdeeld worden.	
 	
Komende week wordt een drukke week voor het dorp:	
 	
Morgenavond 21 april geeft de EHAV (de accordeonvereniging) een 
optreden in Dee Hoekstee, de uitnodiging staat in de bijlage.	
 	
Zoals afgelopen week al aangekondigd wordt maandagmiddag 23 april 
tussen 13.30 en 16.00 uur het Hoekse Zorgplein georganiseerd bij 
Humanitas aan de Hoekse Brink. In de bijlage nogmaals de aankondiging.	
 	
Dinsdag 24 april vindt de heropening van het VVV kantoor plaats. Met de 
nieuwe inrichting wordt ook de nieuwe naam gelanceerd: Rotterdam 
Tourist Information Hoek van Holland. Het is een logische stap omdat 
VVV Hoek van Holland sinds 2017 onder de vlag van Rotterdam Tourist 
Information opereert. De krachtenbundeling is bedoeld om Hoek van 
Holland en het strand nog nadrukkelijker te promoten. Tijdens de 
opening worden ook de bewoners die meedachten over de nieuwe 
inrichting van het toeristisch informatiepunt in het zonnetje gezet. Peter 
Stok zal de opening verrichten en dat is een mooie start van een hopelijk 
prachtig toeristisch seizoen. Diverse andere gebiedscommissieleden zullen 
ook aanwezig zijn.	
Ook op dinsdagmiddag 24 april vindt de opening van het Transferium 
plaats. Diverse vervoersstromen zoals bus, ferry en (leen)fiets komen hier bij 
elkaar waardoor de Maasvlakte steeds beter bereikbaar wordt. Ton van 
Anraad zal er namens de gebiedscommissie bij zijn.	
 	
  



Ton van Anraad zal ook Hoek van Holland vertegenwoordigen als 
ingesproken door gebiedscommissies Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg 
wordt bij de raadscommissie Bestuur om ook bij de nieuwe 
gemeenteraadsleden het Kleine Kernenrapport onder de aandacht te 
brengen bij de nieuwe gemeenteraadsleden. Dat is aanstaande donderdag 
26 april.	
 	
Op donderdagavond 26 april bent u tussen 19.30 en 21.00 uur in MIJN 
Torpedoloods uitgenodigd voor een inloopavond over het ontwikkelplan 
Berghaven-noord. Bijgaand treft u de uitnodiging aan.	
 	
Vrijdag 27 april wordt  Koningsdag weer gevierd in het land en uiteraard ook 
in Hoek van Holland belooft het weer een leuk spektakel te worden. Het feest 
op het Brinkplein is mede mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie en 
hier zal Peter Stok als vertegenwoordiger van het Gebied optreden.	
 	
De gemeenteraad ontving deze week de maandelijkse 
voortgangsrapportage over de Hoekse Lijn, die vindt u in de bijlage.	
 	
Er zijn kortgeleden door de VVD in Rotterdam vragen gesteld over de 
vergunning voor de Horecanacht Hoek van Holland. Inmiddels is die 
verleend, de horecanacht kan plaatsvinden op donderdag 5 juli tot 23 uur en 
op vrijdag 6 juli tot 2.00 uur ’s nachts. Het evenement zal weer in de Prins 
Hendrikstraat plaatsvinden.	
 	
Tijdens de gebiedscommissievergadering stelde Ineke Vos vragen over het 
vervangend busvervoer. Peter Coomans ging het namens het dorp na bij de 
RET (bedankt Peter!):	
Stenaline blijft op dezelfde wijze bediend worden als afgelopen jaar, dat wil 
zeggen de RET krijgt periodiek het verwachte aantal doorgaande OV reizigers 
door van Stena en kan daarop reageren door extra bussen in te zetten (mits 
beschikbaar). De vakantiedienst betekent voor bus 711 op weekdagen 3x per 
uur tussen 7 en 19 uur; 2x per uur voor 7:00 uur en na 19:00 uur en de 
dienstregeling op zaterdag en zondag is hele jaar identiek. De vakantiedienst 
voor lijn 713 is gelijk de aan reguliere dienstregeling 713 – van aanvang tot 
einde dienst 2x per uur. In geval van (top) stranddagen zet de RET extra 
bussen in tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.	
		
  



De speelboot op het Brinkplein is opgeknapt en weer teruggeplaatst op het 
Brinkplein. De locatie bevindt zich nu tussen de terrassen van Artusi Uno en 
Saam in. Met deze verplaatsing krijgt de markt ruimte om een 3e rij 
marktkramen aan te brengen. Er zijn deze week extra ondergrondse papier- 
en glas containers geplaatst aan het Scheepvaartplein en Tasmanweg. 
Daar zijn ook vragen over gesteld door de gebiedscommissie, want er ging 
iets niet goed in de communicatie. De bewonersbrief is inmiddels verstuurd en 
treft u in de bijlage aan. Ruud Langeveld maakte voor u wat foto’s van de 
werkzaamheden en die zijn ook bijgevoegd.	
 	
Van Vitis Welzijn kregen bericht dat de taken als coördinator Hoek van 
Holland van Corine Vreugdenhil zijn overgenomen door Ingrid Heuker of 
Hoek. U kent haar wellicht al als coördinator bij Humanitas, bijgaand treft u dit 
bericht aan.	
 	
Afgelopen maandag is met een drone een 3D-scan van onze vuurtoren 
gemaakt. In bijgaand artikel leest u hier meer over.	
 	
In de bijlage treft u de nieuwe evenementenkalender van de in aanvraag (A), 
afgehandelde (B) en kennisgeving (K) aan.	
 	
De gemeente start weer een nieuwe periode voor Citylab 010, in de bijlage 
vindt u ook een flyer aan, dus bent of kent u een actieve initiatiefnemer dan is 
dit misschien een kans.	
 	
Volgende week in verband met Koningsdag een keer geen weekmail, ook ik 
ga waarschijnlijk ook op mijn kleedje zitten en rommel verkopen.	
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