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Hoek van Holland
Voetbal in de bibliotheek

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hoek van Holland
leuker en beter maken.

Verbouwing in september klaar

Stadswinkel naar De Hoekstee

Woensdagmiddag 18 juli zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar welkom
in de bibliotheek voor een bijzonder voetbaltoernooi. De teams
gaan penalty’s trappen in de bieb (op een spelcomputer) en op het
Brinkplein (in het echt). Ook is er een voetbalquiz om extra punten
te verzamelen. Aan het einde van de middag krijgen de winnaars een
prijs.

Pret in de zomervakantie
Volgende week begint de zomervakantie. Veel Hoekenezen pakken
de koffers, maar niet iedereen gaat op reis. De thuisblijvers hoeven
zich niet te vervelen. Bij de Summerschool in De Hoekstee is van
alles te doen en te ontdekken.

Daan Overkleeft

Handletteren, speksteen bewerken, liedjes schrijven, streetdance, yoga,
gedoemanagement en nog veel meer. Hoekenezen die in de zomer hun
creatieve talenten willen ontwikkelen, kunnen bij de Summerschool
kiezen uit diverse workshops. Leontine Moen van Applaus & Zo orga
niseert het evenement voor de tweede keer, samen met Vitis Welzijn.
‘Vorig jaar was het een groot succes. Toen waren er alleen activiteiten
voor kinderen, nu is er voor alle leeftijden iets leuks te doen. Zo kan
iedereen die niet op vakantie gaat, na terugkomst in de klas of op het
werk toch wat bijzonders vertellen. Dat is belangrijk, want thuisblij
vers hebben vaak het gevoel dat ze niet meetellen.’

De foto ‘Altijd wat te beleven in Hoek van Holland’ kwam als winnaar uit de bus. ‘Het Noorderhoofd’ van Hajo Piebenga werd tweede.

Het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat gaat verhuizen naar Huis van de Wijk De Hoekstee
aan de Mercatorweg 50. De aannemer is al druk bezig met de verbouwing. De nieuwe gemeentelocatie
opent in september de deuren. Tot dan is iedereen van harte welkom in de huidige stadswinkel.
De dienstverlening in de nieuwe gemeentelijke
vestiging blijft zoals u gewend bent. In De Hoekstee
kunt u straks terecht voor uw paspoort, rijbewijs
of geboorteaangifte, maar ook voor informatie en
advies van VraagWijzer, Vitis Welzijn en het Cen
trum voor Jeugd en Gezin. De gemeentelocatie krijgt
wel een andere uitstraling: warm, laagdrempelig
en uitnodigend. Er komen open balies zonder glas,
spreekkamers en leestafels, sfeervolle houten meu
bels en zitjes. De wanden worden versierd met twee

Wat is het programma?
De Summerschool begint 24 juli en duurt vijf weken. Elke dinsdag en
vrijdag zijn er in De Hoekstee workshops. ’s Ochtends voor de groep
van 7 tot 12 jaar, ’s middags voor 13- tot 16-jarigen en ’s avonds voor
18 jaar en ouder. De workshops kosten 2,50 euro (tot 12 jaar) en 5 euro
(13+). Dankzij financiële steun van de gebiedscommissie kan iedereen
gratis twee workshops volgen. Op alle basisscholen is het programma
boekje uitgedeeld met zes kortingsbonnen. Het boekje ligt ook bij de
VVV en bij Van der Sluis Schoenen (op is op). Wilt u meedoen met
de Summerschool? Inschrijven kan nog op woensdag 18 juli tussen
12.00 en 13.30 uur in De Hoekstee. Of per mail: info@applausenzo.nl.

grote zwart-witfoto’s van Hoek van Holland. In april
konden alle Hoekenezen kiezen uit vijf foto’s. De
inzending van amateurfotograaf Daan Overkleeft uit
Maasdijk kreeg de meeste stemmen. Hij is apetrots.
‘Ik fotografeer al mijn hele leven en zie dit als een
erkenning van mijn werk. De foto heb ik geschoten
in augustus 2016. Het was een snikhete dag en ik
maakte een fietstochtje langs de Nieuwe Waterweg.
Daar zag ik het echtpaar op de campingstoeltjes
en… knip!’

Jan van der Meijde

De gebiedscommissie bestaat uit elf Hoekenezen. Zes leden hebben al een zittingsperiode achter de
rug, vijf zijn nieuw. In een kennismakingsrondje stelt dit keer Joey de Waard (28) zich voor. Hij werkt als
accountmanager en is getrouwd met Remco. ‘Ik wil me nuttig maken voor de gemeenschap.’

Joey de Waard: ‘Hoek van Holland is echt mijn thuis.’

‘Ik ben geboren in Gorinchem. Daar was ik actief in
de lokale politiek. Ik vond Hoek van Holland altijd
al leuk, maar nu is het echt mijn thuis. Het is een
mooi dorp, met een kleine, hechte gemeenschap
en een eigen karakter. Ik wil graag dat dit zo blijft,
maar dan moet er wel wat veranderen. Voor starters
op de woningmarkt is hier vrijwel niets betaalbaars
te vinden en voor jongeren is er nauwelijks iets te
doen. Met een vergrijzende bevolking verdienen
ook de voorzieningen voor senioren extra aandacht.
Om De Hoek leefbaar en vitaal te houden, moet de
gemeente hierin investeren. Daar ga ik me als com
missielid voor inzetten.’

Nieuwe regels voor bewonersinitiatieven
Heeft u een mooi idee voor uw straat, buurt of wijk?
Dien dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die kan uw plan financieel ondersteunen.
Daarbij gelden vanaf nu wel strengere spelregels,
heeft de commissie onlangs besloten. Gebiedscommissielid Peter Stok legt uit waarom: ‘Het geld voor
bewonersinitiatieven is bedoeld voor kleinschalige
buurtactiviteiten die de samenhang in de wijk
versterken. De laatste tijd krijgen we steeds meer

aanvragen voor feesten en partijen, inclusief barbe
cues. Daarbij gaat het om bedragen van 10.000 euro
of meer. Goed voor de levendigheid in het dorp, maar
ons subsidiepotje is zo wel snel leeg. Met de nieuwe
regels brengen we dit weer in balans. Initiatieven
moeten aansluiten bij de wijkagenda en van en door
bewoners zijn. Grote evenementen blijven nog steeds
welkom, maar alleen met medefinanciering.’ Meer
weten? Kijk op www.rotterdam.nl/hoekvanholland.

Applaus & Zo

‘We leven in een mooi dorp’
De deelnemers aan de workshop zomerspiegel gingen vorig jaar trots naar huis.

Denk mee, praat mee
Vanavond, donderdag 12 juli, vergadert de gebiedscommissie in het ge
biedskantoor aan de Prins Hendrikstraat. De commissie neemt dan een
besluit over de wijkagenda 2019-2022. Dit is een plan voor de komen
de vier jaar, waarin staat wat nodig is om Hoek van Holland gezond
en leefbaar te houden. De vijf doelen die in de wijkagenda staan zijn:
behoud van het levendige dorpskarakter, meer toekomstbestendige en
duurzame woningen voor starters, gezinnen en ouderen, een aantrek
kelijkere leefomgeving, betere bereikbaarheid en versterking van De
Hoek als vierseizoenenbadplaats. In augustus stelt de gemeenteraad de
wijkagenda definitief vast. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/hoekvanholland
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/hoekvanholland010
twitter.com/hoekvholland

