
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

27 juni 2018 
Week 26 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. 

Commissie druk met wijkagenda
 

‘Nu investeren in het dorp’
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ART Break trok zondag 24 juni veel bezoekers. Het strandfestival zet de Rechtestraat op de kaart als het sportieve familiestrand. 

Wat is de komende vier jaar nodig om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden? Dat staat in de 
wijkagenda 2019-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 12 juli een 
besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt. 

Behoud van het levendige karakter, meer toekomst
bestendige en duurzame woningen voor starters, 
gezinnen en ouderen, een aantrekkelijkere leef
omgeving, betere bereikbaarheid en versterking 
van De Hoek als vierseizoenenbadplaats. Dat zijn 
de vijf doelen van de wijkagenda 20192022. ‘Voor 
de gebiedscommissie is dit het spoorboekje voor de 
komende vier jaar’, legt commissielid Peter Stok uit. 
‘Samen met de gemeente gaan we ons ervoor in
spannen om deze doelen te halen. De route ernaar
toe moeten we nog verder uitwerken. Dat gebeurt 
na de zomer, in wijkactieplannen. Daarin staan 
concrete maatregelen met de bijbehorende kosten. 
In augustus stelt de gemeenteraad de wijkagenda 
definitief vast. Daarna kunnen we echt aan de slag.’ 
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De Prins Hendrikstraat moet meer allure krijgen als winkelstraat. 

Hoe zijn de Hoekenezen betrokken? 
‘Op 31 mei hebben we een inloopavond georganiseerd. 
Ruim twintig bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden praatten mee over de thema’s 
wonen, bereikbaarheid, levendigheid en toerisme. De 
wijkagenda stond ook centraal in de commissiever
gadering van 14 juni. Uit de reacties blijkt dat vrijwel 
iedereen het eens is met de doelen. Hoek van Holland 
als aantrekkelijke vierseizoenenbadplaats staat boven
aan de wensenlijst, de vernieuwing van het dorpscen
trum en woningbouw komen er vlak na. We hopen 
dat nog veel meer Hoekenezen hun mening geven.’ 
Dat kan nog tot donderdag 12 juli door een mailtje 
te sturen naar gebiedscommissies@rotterdam.nl. 
De conceptwijkagenda plus drie vragen staan op 
www.rotterdam.nl/hoekvanholland. 

Wat is nodig om de doelen te halen? 
‘Plannen op papier zijn prachtig, maar het gaat 
uiteindelijk om de uitvoering, Daar is geld voor 
nodig. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het 
gemeentebestuur de benodigde financiële middelen 
beschikbaar stelt. De wijkagenda is namelijk direct 
afgeleid van de aanpak voor de ‘kleine kernen’. Dit 
is een uitgewerkt plan om in totaal 16 miljoen euro 
extra te investeren in Hoek van Holland, Rozenburg 
en Pernis, om de toekomst van de drie havendorpen 
veilig te stellen. De partijen die nu over het nieuwe 
college onderhandelen, hebben deze aanpak begin 
dit jaar allemaal onderschreven. Zij zijn het dan ook 
aan hun stand verplicht om nu door te pakken en de 
gedane beloftes na te komen.’ 

Swingen en springen bij Berghaven Live
 
Zaterdag 30 juni gaat het dak eraf aan de Koningin 
Emmaboulevard. Van 15.00 tot 22.00 uur zijn alle 
Hoekenezen van harte welkom bij Berghaven Live, 
hét gratis muziekfestival van Hoek van Holland. 
Karin Brussaard van Pelikaan Evenementen en 
Linda Geers van MIJN Torpedoloods organiseren 
het festival voor de derde keer. ‘Het wordt weer 
een groot Hoeks feest’, vertelt Karin Brussaard. 
‘We beginnen met optredens van coverbands uit 
de regio: D’Bras, Square en No Comment. Vanaf 
18.00 uur staan landelijk bekende artiesten op 

het podium: het Feestteam, Dave Roelvink en de 
Lawineboys. Dj Willow doet de slotact. Ook verzor
gen Hoekse ondernemers allerlei lekkernijen. Geen 
patatjes mayo of kroketten, maar spareribs, brood
jes worst, barbecuesnacks en oudHollands snoep. 
Voor de kinderen is er een springkussenparadijs 
met maar liefst vijf springkussens. Een groep van 
25 vrijwilligers zorgt ervoor dat alles tot in de punt
jes verloopt.’ Berghaven Live is mogelijk door een 
financiële bijdrage van de gebiedscommissie, een 
gemeentelijke cultuursubsidie en sponsors. 

Nieuw op de camping
 
Meer vertier voor alle campinggasten. En een leerwerkplek voor 
werkzoekenden die moeilijk aan de slag komen. Dat is het idee achter 
Cantine ’21, dat onlangs de deuren opende aan de Wierstraat. 

Cantine ‘21 is een initiatief van sociaal ondernemer Jochem Immerzeel. 
Vorig jaar startte hij op het recreatieoord fietsenwerkplaats Op de 
Fiets, samen met zakenpartner en bedrijfsleider Pieter Baard. Toeristen 
kunnen er een fiets huren en werkzoekenden krijgen een opleiding 
tot fietsenmaker. Cantine ‘21 heeft eenzelfde opzet. Immerzeel: ‘Er 
was altijd een snackbar op de camping, maar die is verdwenen. Op 
verzoek van de gemeente bedacht ik een plan om dit gat op te vullen. 
Cantine ‘21 bestaat uit een friterie voor snacks en een trattoria met 
pizza’s en pasta’s. We serveren verse producten, onder meer van de 
Hoekse bezorgslager, en werken nauw samen met de supermarkt. 
Zo versterken we elkaar. Daarnaast bieden we een leerwerkplek aan 
werkzoekenden. Twee weken geleden is Tsega Mengistie begonnen. Zij 
komt uit Eritrea en heeft daar in de horeca gewerkt. Binnenkort hopen 
we nog een nieuwe collega te verwelkomen: een ervaren pizzabakker 
uit Syrië.’ 

Aantrekkelijk vakantieplein 
Waarom kiest Jochem Immerzeel voor de camping? ‘De gemeente 
heeft veel gedaan om het recreatieoord op te knappen. Het hekwerk 
is verwijderd, het groen is aangepakt, er is een nieuwe receptie en 
het vakantieplein ziet er weer aantrekkelijk uit. Nu is het tijd om de 
voorzieningen voor de campinggasten te verbeteren en uit te breiden. 
Daar zijn ondernemers voor nodig. Met mijn ervaring werk ik hier 
graag aan mee.’ 

Ja
n 

va
n 

de
r M

ei
jd

e 

Jochem Immerzeel bij de fotowand die de winkelstraat van de camping in 1921 toont. 

‘Nieuw rugbyveld is beter’ 
Leg een nieuw rugbyveld aan in plaats van een multifunctioneel 
kunstgrasveld. Dat adviseert de gebiedscommissie het college. Zij 
steunt hiermee rugbyclub The Hookers en voetbalvereniging HVC’10. 

De gemeente wil een voetbalveld van HVC’10 omvormen tot een multi
functioneel kunstgrasveld, om ruimte te scheppen voor RC The Hookers. 
Beide verenigingen zien dit niet zitten. HVC’10 gaat erop achteruit; 
de rugbyclub wil liever een eigen rugbyveld. Het delen van een veld is 
bovendien lastig bij het plannen van trainingen en wedstrijden. 

In gesprek gaan 
De gebiedscommissie is het met de bezwaren eens. In een brief vraagt 
zij het college het plan te wijzigen. ‘We zijn blij dat de gemeente in 
ons verenigingsleven wil investeren, want voor Hoek van Holland is de 
levendigheid van het dorp één van de prioriteiten in de wijkagenda’, 
vertelt gebiedscommissielid Peter Stok. ‘We roepen de wethouder op 
om met de twee clubs in gesprek te gaan over een andere oplossing. De 
aanleg van een nieuw rugbyveld is een logische en passende keuze.’ 

Meer informatie 
www.rotterdam.nl/hoekvanholland 
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gebiedscommissies@rotterdam.nl 

facebook.com/hoekvanholland010 

twitter.com/hoekvholland 
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