
Waarde Hoekenezen!	
 	
We hebben weer genoten van een mooie strandopening gisteren. Het was 
iets minder warm dan vorig jaar maar wederom meer een top feest en het 
verliep rustig en gezellig. De officiële opening van het strand begon met 
welkomstwoord door gebiedscommissielid Tessa Sterrenberg waarna de 
kwaliteitsvlaggen gehesen. Leuk dat we de officiële 
openingshandeling konden doen in het bijzijn van die mensen die zich op een 
positieve manier inzetten voor de badplaats Hoek van Holland en uiteraard 
alle betrokkenen die deze dag mogelijk maken (zie ook bijgaand 
artikel:  https://www.ad.nl/rotterdam/strandopening-hoek-van-holland-rustig-en-
gezellig~a82f4c3c/) 
 
Om ze nog even met name te noemen:	
Jerry Bezuijen, medewerker Schone Stad, Jerry rijdt iedere ochtend op de 
shovel en maakt het strand voor alle bezoekers uitnodigend en schoon. 	
Josje van den Hoonaard, wijkregisseur Strandzaken, Josje is de rots in de 
branding op het strand over alledaagse strandbeheer en 
uitvoeringszaken. Ineke Vos, gebiedscommissielid Hoek van Holland Ze 
heeft samen met Josje begin deze maand het Blauwe Vlag-keurmerk voor ons 
strand ontvangst genomen en zal zich ook komende tijd met de 
gebiedscommissie hard maken voor het toerisme.	
  
Het was in de aanloop naar de strandopening hard werken om de Schelpweg 
op tijd open te hebben, maar gelukkig was de hoofdrijbaan op tijd klaar. Er zijn 
nog wel werkzaamheden nodig om hem helemaal gereed te krijgen, dat gaat 
de komende tijd gebeuren. Als gebiedscommissieleden hierover iets meer 
willen weten: in Notubox (van vandaag) staat de TVM (tijdelijke 
verkeersmaatregel) met korte toelichting. 
  
De komende weken heeft de Gebiedscommissie Hoek van Holland elke 
week een vergadering op de agenda staan. Donderdag 17 mei een 
reguliere, besluitvormende vergadering in het gebiedskantoor. Op de 
agenda staan, naast de bewonersinitiaitieven, de omgevingsvergunning voor 
de post van de strandwacht en het vijfde veld van de Hookers en HVC ’10 
op de agenda. Beide onderwerpen zijn in het dorp onder de aandacht van de 
gebiedscommissie gebracht en de commissie wil graag meer weten. Mogelijk 
komt er ook een (ongevraagd) advies aan het college uit. 
  
Dinsdag 22 mei heeft de Gebiedscommissie een tweede scholingsavond, 
een vervolg op de scholingsavond in Hoogvliet. Dit keer is de bijeenkomst wél 
gewoon in Hoek van Holland en alleen voor de Hoekse Gebiedscommissie 
bedoeld. De exacte starttijd en agenda worden komende week bekend, de 
bijeenkomst zal in het gebiedskantoor Hoek van Holland zijn. 
  
 



Donderdag 31 mei staat de themabijeenkomst van de wijkagenda Hoek 
van Holland op de agenda. In themagroepen wil de gebiedscommissie met 
stakeholders en ambtenaren in gesprek welke doelen voor Hoek van Holland 
voor de komende vier jaar er uit moeten zien. Komende week zullen 
stakeholders uitgenodigd worden en ook in de Hoekse Krant en op social 
media komt een uitnodiging voor belangstellenden. Ambtelijk is voor de 
wijkagenda al een voorbereiding gedaan en dat concept vindt u in de bijlage. 
Aan de hand van de aanwijzingen van de gebiedscommissie wordt dit stuk 
verder uitgewerkt en zal in de gebiedscommissievergadering van 14 juni 
als voorstel terugkomen. 
  
Afgelopen woensdag 9 mei heeft de gebiedscommissie besproken hoe 
diverse kennisgebieden en taken onderling het beste verdeeld kunnen worden 
in kennisgroepen (vergelijkbaar met de burgerplatforms van de vorige 
gebiedscommissie). De groepen zijn gevormd rondom de grote thema’s van 
de (concept)wijkagenda. Er is een kennisgroep Levendigheid, met Peter 
Stok als trekker en Carola van der Schilt, Bianca Rooney en Joey van ’t Hoft 
als leden. Kennisgroep Wonen, Leefomgeving en Bereikbaarheid met als 
trekker Ton van Anraad heeft de  leden Jacco van Dam, Tessa Sterrenburg, 
Michel Timmermans. De kennisgroep Toerisme en Economie bestaat uit 
Joey de Waard, Barry van Dijk en heeft als trekker Ineke Vos. 
Communicatie&participatie en bewonersinitiatieven zijn ook verdeeld als 
aandachtsgebieden, daarover zal ik volgende week meer kunnen melden. 
 	
Vandaag en morgen blijven mooi strandweer, laten we er nog goed van 
genieten de komende dagen!	
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