Stadskrant

Hoek van Holland

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.
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Jubileum voor The Lords
Dinsdag 14 augustus begint de 55e Hoekse avondvierdaagse. Zo’n
duizend wandelaars gaan de sportieve uitdaging aan. Wandelgroep
The Lords doet voor de vijftigste keer mee.

Ondernemers promoten het dorp

Bolhoeden, witte overhemden, zwarte vlinderdasjes, paraplu’s en
onder de arm The Financial Times. The Lords zijn een bezienswaardig
heid bij de Hoekse avondvierdaagse. Vijftig jaar geleden liepen ze voor
het eerst mee. ‘Het is ontstaan uit een geintje’, vertelt voorzitter Peter
Feldkamp (52). ‘In 1968 besloot een aantal gasten van het recreatieoord
met een dames en herengroep deel te nemen aan de VVV Vakantie
Avondvierdaagse. De vrouwen droegen een hip hoedje, de mannen
waren gekleed als Engelse lords. Dit werd een traditie, en uiteindelijk
bleven de heren over. Nu vieren we het gouden jubileum. We zijn nog
maar met z’n elven en de gemiddelde leeftijd ligt boven de zeventig. Ik
wil de groep daarom nieuw leven inblazen, want het zou zonde zijn als
The Lords verdwijnen.’

Jan van der Meijde

‘Proef de Hoek’ van start

Programma avondvierdaagse
De Hoekse avondvierdaagse is van dinsdag 14 tot en met vrijdag
17 augustus. Wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden: vijf, zeven
en tien kilometer. De tocht start elke avond op het Brinkplein. Bij
vertrek en aankomst is er live muziek: dinsdag een dj, woensdag een
zanger, donderdag kinderdisco en vrijdag partyband De Bahama’s.
Wilt u meelopen? Inschrijven kan bij Humanitas (Hoekse Brink) op
woensdag 8 en vrijdag 10 augustus van 10.00 tot 12.00 uur en 13.30
tot 17.00 uur, en op donderdag 9 en zaterdag 11 augustus van 10.00 tot
12.00 uur. De kosten zijn 3,50 euro (6 euro bij de start).

Jacko Roest (l.) en Cees Schalkoort hopen dat de campagne Proef de Hoek de ondernemers in het dorp extra omzet gaat opleveren.

Proef de Hoek bestaat uit twee delen: een boekje
met kortingsbonnen en een groot zomerevene
ment. ‘Aan het bonnenboekje doen vrijwel alle
Hoekse ondernemers mee’, vertelt Cees Schalkoort
(voorzitter ondernemersvereniging). ‘Het aanbod
is zeer gevarieerd: van een gratis huiswijntje, tien
procent korting op een maaltijd en een gebakje bij
de koffie tot vijftien procent korting op taxatie
kosten van een woning en lagere entreeprijzen
bij de musea.’ Het boekje wordt huisaanhuis
verspreid in Hoek van Holland en uitgedeeld in
de RETbussen die rijden tussen de stations van de

Hoekse Lijn. ‘We willen vooral meer Rotterdam
mers, Vlaardingers, Schiedammers en Maassluizers
aantrekken’, aldus Jacko Roest (strandondernemer).
‘Vroeger pakten zij de trein voor een dagje uit,
nu komen ze nauwelijks meer in De Hoek.’ Het
tweede campagneonderdeel is het Hoeks Open
luchtfestival. Cees Schalkoort: ‘In een weekend in
augustus of september organiseren alle horeca en
strandondernemers een activiteit met entertain
ment. De details moeten we nog uitwerken, maar
het wordt een geweldig feest.’ Meer weten? Kijk op
www.proefdehoek.nl.

Hoekse Krant

Meer bezoekers naar Hoek van Holland lokken. Dat is het doel van de promotiecampagne Proef de Hoek.
De campagne is een gezamenlijke actie van de ondernemersvereniging en de strandondernemers. De
kosten worden betaald uit het gemeentelijke compensatiebudget voor de vertraging van de Hoekse Lijn.
Alle Hoekenezen profiteren mee.

Op vrijdag worden The Lords en hun ‘bobby’ vergezeld door een doedelzakspeler.

Wijkagenda naar de raad
Wat is de komende vier jaar nodig voor Hoek van Holland? Dat
staat in de wijkagenda, die de gebiedscommissie 12 juli heeft
goedgekeurd. Nu is het woord aan de gemeenteraad.

‘Kansen voor het oprapen’
Nieuw gebiedscommissielid Caroline Pieterse woont sinds 2006 in Hoek van Holland. Na 42 jaar trouwe
dienst bij de gemeente ging zij onlangs met pensioen. In haar appartement aan de Strandweg geniet ze
van de vrijheid, maar stilzitten ho maar. ‘Als je iets wilt veranderen, moet je meedoen.’

Caroline Pieterse: ‘De Hoek kan koploper worden in duurzaamheid.’

Fijne zomervakantie!

Flodder bij Varend Corso

De pagina van Hoek van Holland gaat even met
vakantie. De Stadskrant met het gemeentelijke
nieuws verschijnt wel elke twee weken en wordt
zoals altijd met de Hoekse Krant bezorgd. Nieuwtjes
en leuke vakantieactiviteiten kunt u blijven volgen
via www.facebook.com/hoekvanholland010. De
leden van de gebiedscommissie, de medewerkers
van de gebiedsorganisatie en de redactie wensen u
een fijne vakantie. De volgende pagina van Hoek
van Holland verschijnt woensdag 5 september.

Op 3, 4 en 5 augustus kan iedereen weer genieten
van het Varend Corso. De kleurrijke stoet van bloe
men en groentenboten trekt door het Westland,
Rijnmond en Delf land. Zoals elk jaar vaart ook
Stichting Corsoboten Hoek van Holland mee. Schip
per Barry van der Lans: ‘Onze boot heeft dit keer het
thema Familie Flodder. Meer vertel ik niet, want dan
is de verrassing eraf. Ik hoop dat veel dorpsgenoten
komen kijken!’ De gebiedscommissie ondersteunt
de Hoekse corsoboot met een financiële bijdrage.

Jan van der Meijde

‘De gebiedscommissie heeft beperkte ruimte om
het beleid te beïnvloeden. Daarom moeten we als
commissieleden met z’n allen één geluid laten
horen bij het stadsbestuur. Dat is voor mij hoofd
zaak. Daarnaast wil ik extra aandacht vragen voor
alle mogelijkheden op het gebied van duurzaam
heid. De kansen liggen hier voor het oprapen. We
hebben alles dichtbij: de zee en getijden, wind en
zon, industrie, tuinbouw, cultureel erfgoed, oude en
nieuwe natuur en niet te vergeten het Havenbedrijf
en de TU Delft. Hoek van Holland heeft veel meer te
bieden dan alleen een vierseizoenenbadplaats. The
sky is the limit, wat mij betreft.’

Behoud van het levendige dorpskarakter, meer toekomstbestendige
en duurzame woningen voor starters, gezinnen en ouderen, een
aantrekkelijker leefomgeving, betere bereikbaarheid en versterking
van De Hoek als vierseizoenenbadplaats. Dat zijn de vijf doelen van
de wijkagenda 20192022. ‘We hebben goed geluisterd naar wat
de Hoekenezen belangrijk vinden’, vertelt gebiedscommissielid
Peter Stok. ‘Op 31 mei hebben we een inloopavond georganiseerd en
de wijkagenda stond ook centraal in de commissievergaderingen van
14 juni en 12 juli.’
Aantrekkelijke vierseizoenenbadplaats
‘Uit de reacties blijkt dat vrijwel iedereen het eens is met de doelen’,
zegt Stok. ‘Hoek van Holland als aantrekkelijke vierseizoenenbadplaats
staat bovenaan de wensenlijst; de vernieuwing van het dorpscentrum
en woningbouw komen er vlak na. Samen met de gemeente gaan we
ons inspannen om alle doelen te halen.’ De wijkagenda wordt verder
uitgewerkt in wijkactieplannen. Daarin staan concrete maatregelen
met de bijbehorende kosten. In augustus stelt de gemeenteraad de
wijkagenda definitief vast.

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

