
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2020 aan van de gebiedscommissie Hoek van Holland. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare gebiedscommissievergadering van 25 maart 

2021. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

        

    

 

Technisch voorzitter     Wijkmanager 

J.M.D. de Waard     R. Bijnaar 

Gebiedscommissie Hoek van Holland    Gebiedscommissie Hoek van Holland 

  

Onderwerp:  

aanbiedingsbrief Gebiedsverslag 
2020 

 

Gebied Hoek van Holland 

 

Bezoekadres: Mercatorweg 50 

3151 CJ  HOEK van HOLLAND 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP Rotterdam 

Internet: http://www.rotterdam.nl/hoekvanholland 

 

Van:  Gebiedscommissie Hoek van Holland 

Telefoon: 010 - 267 2686 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-3772521 

Bijlage(n):  

 

Datum: 18 februari 2021 

 

3772521 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College B&W Rotterdam 

Postbus 70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
] 
 
 
 

 



1 

 

 
 

Gebiedsverslag Hoek van Holland 2020 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Inhoud gebiedsverslag 
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1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden 

1.a.het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur 
 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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Voorwoord door de gebiedscommissie 
 

Net als vorig jaar hebben we het Rotterdamse bestuur hard nodig om Hoek van Holland vitaal en in balans te 

houden. De gebiedscommissie van Hoek van Holland, een dorp met enorm veel potentie en kansen, heeft in 

2020 hard aan de weg getimmerd om aandacht te vragen voor de beoogde toeristische ontwikkelingen en 

kansen. Echter was 2020 ook een jaar van extreme uitdagingen; 2020 was het jaar wat in het teken stond van 

Corona. Niet alleen maakte dit besluitvorming een stuk uitdagender, het trof iedere Hoekenees. Winkels van de 

lokale middenstand werden op last van de regering gesloten, activiteiten en evenementen werden afgelast, en 

mensen vereenzaamden.   

Gelukkig waren er ook zaken om naar uit te kijken ondanks dat er Corona was; denk hierbij aan het Zomerplein, 

het Winterprogramma en de spontante initiatieven van bewoners om elkaar een hart onder de riem te steken. 

Een bewijs dat de onderlinge banden en de samenhorigheid enorm sterk zijn in Hoek van Holland. Daarnaast 

waren er ook diverse successen voor het dorp in zijn geheel; de bereikbaarheid van Hoek van Holland is enorm 

verbeterd met de opening van de H6-weg, er word hard gewerkt aan het doortrekken van de metro naar het 

strand, het strandplein krijgt heel langzaam een nieuw gezicht, en er is eindelijk een begin gemaakt aan een 

langgekoesterde droom van Hoek van Holland: bouwen. Er worden sociale huurwoningen gebouwd in de Prins 

Hendrikstraat en in december is de eerste paal geslagen in project Berghaven Noord.  

Uiteraard staat er nog veel meer op stapel voor het komende jaar. In 2020 is er al ingezet op de uitvoering van 

het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Perspectief (TROP), in 2021 willen we hier een conferentie voor 

organiseren zodat alle relevante stakeholders aan tafel komen om de concrete lijnen uit te zetten voor de 

toekomst van Hoek van Holland. Met de uitvoering van de TROP worden indirect de economische kansen van 

Hoek van Holland benut wat een enorme impact heeft op het dorp; meer toeristische inkomsten, meer 

werkgelegenheid, meer bezoekers, meer woningen, meer winkels. Goed voor Hoek van Holland, en goed voor 

Rotterdam. Laat de ontwikkelingen en bezoekers maar komen naar ons mooie dorp.   

 

Technisch voorzitter Joey de Waard  
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1.Communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid in de gebieden.  
 
Traditiegetrouw laat de Hoekse gebiedscommissie zich ondersteunen door adviserende kennisplatforms, 

kennisgroepen genaamd. De kennisgroepen zijn gericht naar de thema’s van de wijkagenda Hoek van Holland.  

 

Hierdoor zijn de volgende groepen ontstaan:  

 

 

 

 

In elke van deze groepen zitten betrokken Hoekse bewoners en/of ondernemers, min of meer als vaste 

deelnemer, een delegatie vanuit de gebiedscommissie en ambtelijke ondersteuning uit de gebiedsorganisatie 

en meestal ook de gemeentelijke clusters. De kennisgroepen komen in de regel maandelijks bij elkaar en 

hebben als belangrijkste taak het voorbereiden van adviezen van de gebiedscommissie. Naast deze 

inhoudelijke groepen kent de gebiedscommissie ook twee werkgroepen, te weten Bewonersinitiatieven en 

Communicatie/Participatie.  

 

1.a Themavergaderingen en besluitvormende vergaderingen  

 

De gebiedscommissie Hoek van Holland heeft het afgelopen jaar gemiddeld maandelijks een themavergadering 

gehouden om bepaalde onderwerpen te verdiepen en ook de bevolking in staat te stellen zich te laten 

informeren. Hierbij liet de gebiedscommissie zich bijpraten door professionals (doorgaans clusterambtenaren) 

en was er ruimte tot het stellen van vragen, ook door belangstellenden. Deze onderwerpen varieerden van zorg 

-en welzijn tot bestemmingsplannen. Themavergaderingen worden vaak goed bezocht door bewoners, zeker 

als het gaat om concrete en fysieke projecten die zichtbaar zijn of worden in de buitenruimte. Zo kunnen 

themavergaderingen over bijvoorbeeld de Brexit en Woningbouw meer dan vijftig belangstellenden op de been 

brengen.  

Besluitvormende vergadering zijn vaak meer procesgericht en minder informatief voor gewone burgers. Daar 

komt minder publiek op af. Maar bij onderwerpen waar veel discussie over is, zoals de invulling van het gebied 

van de Oranjebonnen (met natuurbegraven) komen Hoekse inwoners wel om met de gebiedscommissie te 

spreken en/of de besluitvorming van dichtbij te volgen.  

 

1.b Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de wijkagenda  

Wijkagenda 2019-2022  

 

De gebiedscommissie heeft in 2018 de wijkagenda opgesteld. Tijdens straatgesprekken en een 

participatieavond is aan bewoners, stakeholders en gemeenteambtenaren gevraagd mee te denken. Een groot 

aantal reacties is, waar mogelijk, verwerkt tot de definitieve wijkagenda, die ook in 2019 ongewijzigd als leidraad 

diende.  

Het wijkactieplan 2019 is een concretere uitwerking van deze wijkagenda en is als rapportage geagendeerd in 

de besluitvormende vergaderingen van de gebiedscommissie.  

In Hoek van Holland hebben gebiedscommissie en gebiedsorganisatie in 2019 gewerkt aan een nieuwe vorm 

van participatie waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar de doelen die bewoners op de lange termijn 

gerealiseerd willen zien. In de rapportage, het Verhaal van Hoek van Holland, komt naar voren dat vooral 

verbeteren van het centrum en woningbouw de mensen bezig houdt. Het Brinkplein en omgeving komt dan ook 

als hoogste prioriteit terug in het dorpsactieplan 2020. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. Het 

budget 2020 bedroeg € 6,5 mln.1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités. In het 

jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités verantwoording af over de besteding van 

het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 

 

Bestuursorgaan Begroting 

Centrum - Gebiedscommissie     348.834  

Delfshaven - Gebiedscommissie     455.403  

Delfshaven - Middelland     127.881  

Delfshaven - Mathenesse     104.384  

Noord - Agniesebuurt       68.373  

Noord - Provenierswijk       70.362  

Noord - Bergpolder       94.913  

Noord - Blijdorp     124.322  

Noord - Liskwartier       91.846  

Noord - Oude Noorden     167.394  

Kralingen/Crooswijk- Gebiedscommissie     473.026  

Hillegersberg - Schiebroek     420.816  

Overschie     224.356  

Prins Alexander - Gebiedscommissie     481.816  

Prins Alexander - Zevenkamp     150.152  

Prins Alexander - Nesselande     133.293  

Feijenoord - Kop van Zuid       93.043  

Feijenoord - Vreewijk     157.911  

Feijenoord - Bloemhof     156.560  

Feijenoord - Hillesluis     135.154  

Feijenoord - Katendrecht       88.210  

Feijenoord - Afrikaanderwijk     101.495  

Feijenoord - Feijenoord wijk       92.404  

Feijenoord - Noordereiland       66.369  

IJsselmonde - Gebiedscommissie     455.996  

Charlois - Tarwewijk     136.945  

Charlois - Pendrecht     142.431  

Charlois - Gebiedscommissie     356.058  

Pernis     178.762  

Hoogvliet - Gebiedscommissie     367.233  

Hoek van Holland     219.153  

Rozenburg     241.472  

Totaal  6.526.365  

 

budget gebiedscommissie Hoek van Holland 2020 

Hoek van Holland  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven 145.182 32.904 112.278 

Participatie en representatie 73.970 103.993 -30.022 

Totaal 219.153 136.897 82.256 

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college kan 

gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een onderbouwde en 

tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%, 2018 59% en in 2019 

93%. Het college streeft ernaar om in 2020 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd 

terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

 

 

Gebied  Aantal adviezen 2020 Reactie namens of 

van het college 

% 

Hoek van Holland 24 24 100% 

 
 

 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda  
  
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen zal er vanaf het 

gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

 

1.a Wijkagenda doel 5 Aantrekkelijkere vierseizoenenbadplaats 

1.b Toelichting: Het doel is niet gehaald omdat er geen conferentie TROP is georganiseerd door de 

gemeente. Het TROP dat in 2019 door het college is vastgesteld is niet verder uitgewerkt terwijl de 

metro wordt aangelegd. Dit heeft grote consequenties voor de ontwikkeling van de badplaats Hoek 

van Holland. Hierop wordt onvoldoende door de gemeente geanticipeerd. Het gevolg is dat 

ondernemers wel met initiatieven komen die vervolgens niet kunnen worden ondersteund door het 

ontbreken van een stedelijk kader. Gevolg is dat de ontwikkeling wordt afgeremd i.p.v. 

gestimuleerd. Er is dringend behoefte aan een (ruimtelijk, economisch en financieel ontwikkel-kader 

dat door stadsontwikkeling moet worden gemaakt. De genoemde conferentie moet hiervoor de 

aanzet geven en partijen bij elkaar brengen voor een gemeenschappelijk draagvlak 

Ook het verbeteren van de kwaliteit van het strand is in 2020 niet aangepakt 

De gebiedscommissie hoopt dat de uitwerking van het TROP, dat essentieel is voor Hoek van 

Holland, in 2021 met kracht wordt aangepakt.  
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

Bewonersinitiatieven Totaal 

19-1129 4 mei herdenking 2020                     4.600  

19-1129 4 mei herdenking 2020, verlaging                    -4.340  

19-1683 Openingsfeest Speeltuin                     2.193  

20-0014 Dansavonden in de Hoekstee                        450  

20-0022 Muziekdag hoek van Holland 2020                     1.500  

20-0098 Bevrijdingsconcert                     1.750  

20-0098 Bevrijdingsconcert, verlaging                    -1.683  

20-0185 Jaarplan 2020 Stichting Kinderspelen                     8.000  

20-0229 Documentaire 'De Laatste Kouwe Tuinder'                        350  

20-0284 Muzikale ondersteuning diverse evenementen                     2.200  

20-0296 Terugkijken                     1.100  

20-0310 Gewoon gezellig                     2.650  

20-0310 Gewoon gezellig, verlaging                    -1.905  

20-0311 Het KUZ huis naar buiten                     2.500  

20-0521 Draaiorgel koningsdag                        700  

20-0521 Draaiorgel koningsdag, verlaging                         -65  

20-0616 Buitendansles en opnemen van de les                     2.000  

20-0642 Vrijheid in Coronatijd                        750  

20-0667 Expositie Joyce Huis                        725  

20-0751 Toegankelijk maken website                     3.177  

20-0883 Voorstelling "Bakkie Troost"                        343  

20-0883, Voorstelling "Bakkie Troost", verlaging                       -343  

20-0888 First Lego League                     6.100  

20-0919 Lasergamen                        465  

20-0960, Week van de Mantelzorg                        750  

20-1096 Kerststukjes maken en kerstpakketten                        280  

20-1112 Kerstvossenjacht                        450  

20-1222 Draaiorgel                        650  

Retour 2019, 19-0073 Elfstedentocht                    -1.400  

Retour 2019, 19-0857 Snertkerst                       -113  

Retour 2019, 19-0857, Snertkerst                            1  

Retour 2019, 19-1346 Accordeonfestival 2019                       -321  

Retour 2019, 19-1399 Sinterklaasdorp                       -155  

Retour 2019, 19-1416 Dag van de Mantelzorg                       -456  

Retour 2019, 19-1416, Dag van de Mantelzorg                            1  

Eindtotaal                    32.904  
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Rapportage 12 maandse monitoring Hoek van Holland 
 

1. Levendiger Hoek van Holland 
De gemeente zal deze periode samen met bewoners en ondernemers de schouders zetten onder de 
sociale samenhang De cohesie moet beter worden ondersteund door benutting van de lokale media en de 
sociaal-culturele faciliteiten zoals De Hoekstee moeten uitnodigend en op orde zijn voor alle groepen, een 
eigentijdsere uitstraling krijgen en bruisen. Lokale initiatieven zijn er genoeg en samen met zorg -en 
welzijnsaanbieders en initiatiefnemers voor kunstactiviteiten kan de gemeente in co-creatie meer doen dan 
gemiddeld zodat het aanbod voor alle doelgroepen levendig en uitnodigend is. 
 
Resultaat Brinkplein als kloppend hart van het dorp 

1 Herstart Masterplan Centrum  Projectmanager is begin dit jaar 
aangesteld. 
Plan van aanpak voor een nieuw 
masterplan is besproken met 
gebiedscommissie en wethouder 
kleine kernen en vastgesteld in 
het voorjaar van 2020. 
Eerste participatieronde heeft 
plaatsgevonden in mei 2020. 
Tijdens deze gesprekken zijn 
ideeën, zorgen en wensen 
opgehaald bij bewoners, 
ondernemers, vastgoedeigenaren 
en gebiedscommissie. Vanuit 
deze inventarisatie zijn 4 
scenario’s opgesteld. Deze 
worden zijn in september/ oktober 
besproken met het netwerk 
Brinkplein en omwonenden. 
Hiervoor is een enquête 
afgenomen, bijna 200 
respondenten hebben die 
ingevuld.  
Op basis van de reacties wordt 
een concept Masterplan 
opgesteld. De richting hiervoor is 
in een derde participatieronde in 
december gepresenteerd.  
De reacties en vragen worden 
meegenomen in de uitwerking 
van het masterplan. Het gaat om 
uitzicht, financiële haalbaarheid 
en inpassen van het parkeren.  
In de zomer van 2020 is 
geëxperimenteerd met de 
levendigheid op het plein: Hoekse 
Hart, foodtrucks, grotere 
terrassen. In 2021 wordt dit ook 
weer ondernomen.  

2 Kunst als impuls voor uitstraling en reuring centrum 
Hoek van Holland 

 De initiatieven zijn uitgevoerd 
Er ontstaan nog steeds goede 
initiatieven om het Hoekse Hart 
verder door te trekken vanuit 
bewoners, kunstenaars, 
ondernemers en de 
welzijnsstiching. 

3 Oprichten BIZ (Bedrijven investeringszone)  De informele draagvlakmeting 
zorgt voor inzicht of er voldoende 
draagvlak is bij de deelnemers. 
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Op basis van de uitslag van de 
meting geeft Economie een 
advies over voortzetting van het 
BIZ-traject. Voor een goede 
draagvlakmeting:  
Moet minimaal 40 % respons 
geven 
Geven ondernemers aan waar 
wat hen betreft de BIZ over moet 
gaan 
Geven ondernemers aan hoeveel 
men bereid is bij te dragen  
51% van de 
bovengenoemde 40% moet 
positief tegenover deelname 
staan.  
Risico: De huidige situatie ivm 
corona kan hierop ook effect 
hebben.  
Bij positieve uitslag volgt in 
februari/maart 2021 de formele 
draagvlakmeting  
Belangrijkste wijziging dat de 
formele draagvlakmeting 
verschoven is van 
oktober/november 2020 naar 
februari/maart 2021. Als de 
uitslag positief is dan gaat de BIZ 
met terugwerkende kracht in per 
1 januari 2021 

4 Pilots verlevendiging Brinkplein  Afgelopen jaar is het geprobeerd 
maar was kort dag en er was 
enige weerstand bij enkele Retail 
ondernemers. Het punt blijft erop 
staan, in 2021gaan wij een 
nieuwe poging ondernemen, want 
ondernemers willen wel 

5 Uitvoeringsplan en activiteitenkalender zomerplein 
2020 

 Een eerste evaluatie geeft 
aanleiding om plannen te maken 
voor programmering van 
evenementen op het Brinkplein 
2021. 
Vanuit MO/Welzijn is opdracht 
verleend aan Welzijn op de Hoek 
(WodH) voor het organiseren en 
programmeren van evenementen 
op het Brinkplein. 
De uitvoering van de opdracht en 
financiën zijn geëvalueerd. 
Opdracht is naar wens 
uitgevoerd. Budget van € 15.000, 
-- was te weinig voor het 
uitvoeren van de opdracht. Had 
mede te maken met tegenvallen 
van deelname van verenigingen 
en vrijwilligers. Ivm corona-
maatregelen waar er extra 
richtlijnen en moest het terrein 
afgezet worden met 
dranghekken. Dat was extra 
zwaar werk voor WodH. 
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Nu worden plannen gemaakt voor 
Zomerplein 2021. 

 
 
2. Toekomstbestendiger en duurzamer wonen 
De gebiedscommissie signaleert dat voor zowel de groep starters als voor ouderen krapte op de Hoekse 
woningmarkt bestaat, zeker als het om bereikbare woningen gaat. Voor een goed functionerend dorp is het 
van belang dat inwoners er een wooncarrière kunnen maken. Dit houdt in dat je als starter op de 
woningmarkt terecht kunt en voor een eerste woning niet het dorp moet verlaten. Een goede mix van koop 
en huur is hierbij uitgangspunt. Daarnaast is beschikbaarheid van een kleine of grotere eengezinswoning 
voor jonge gezinnen noodzakelijk. Als sluitstuk in de woon- carrière zijn voldoende ouderenwoningen en 
levensloopbestendige woningen nodig. Door de crisis kende de woningbouwproductie langere tijd 
vertraging, die moet niet langer oplopen, omdat het ten koste gaat van draagvlak voor de lokale economie 
en allerlei voorzieningen in het dorp 
 
Resultaat Bertus Bliekhuis en ontwikkeling ouderenhub Hoek van Holland 

1 Ontwikkeling Bertus Bliek huis en Ouderenhub Hoek 
van Holland 

 Planning voor de 
voorkeursvariant is nu in de 
maak. Hierbij wordt het 
verzoek van de 
burgemeester onderzocht. 

 
3. Aantrekkelijkere leefomgeving 
Om het aantal inwoners te laten toenemen en Hoek van Holland als aantrekkelijke en eigentijdse 
woonplaats voor oud én jong te houden zal een aantal verbeteringen moeten plaatsvinden in de 
buitenruimte. De gebiedscommissie signaleert dat het Brinkplein en omgeving en de dorpsentrees meer 
kwaliteit nodig hebben om een toeristische uitstraling te hebben. 
Om te beginnen verdient het centrum een opknapbeurt en er zal samen met de ondernemers en 
vastgoedeigenaren geïnvesteerd moeten worden om recht te doen aan een toeristisch-dorpse uitstraling. 
Herinrichting van autoverkeer, parkeren en terrassen moeten meegenomen worden in de verbeteringen. 
Om succesvol te kunnen inspelen op de toekomst is een analyse van het gedrag van het winkelend publiek 
en andere bezoekers heeft onderzoek nodig. 
Voor de dorpsentrees moeten voorstellen gedaan worden om op termijn de toegangen van het dorp vanuit 
alle richtingen uitnodigend te maken. Het groen binnen de woonkern moet uitnodigender worden zowel als 
kijkgroen als ook als gebruiksgroen. Het Lemairepark is naast een bouwlocatie ook kansrijk als 
recreatiegebied voor de jeugd in het deel waar milieucontouren het bouwvolume beperken. 
 
4. Betere bereikbaarheid 
Dankzij veel investeringen is Hoek van Holland binnenkort waarschijnlijk de best bereikbare bad -en 
grensplaats van Nederland. Het doortrekken van de Hoekse Lijn tot op het strand en H6weg zijn van 
cruciaal belang voor de toekomst van het dorp. Daarbij staat natuurlijk de infrastructuur zelf voorop en de 
projecten zijn pas echt af voor het dorp als de inrichting gebruiksvriendelijk is en een uitnodigende 
uitstraling heeft. Voor het verkeer en parkeren in het dorpscentrum zullen de vernieuwingen ook invloed 
hebben, 
Wat moeten we daarvoor doen 
Er is een meer vanzelfsprekende verbinding tussen het strand en het dorp nodig. Een goed 
verkeerscirculatieplan is voor de bewoners van groot belang om het dorp onder de toenemende 
toeristenstroom bereikbaar te houden bij topdagen. Dit geldt ook voor de toenemende druk door 
grensverkeer. De gevolgen van de veranderde bereikbaarheid zullen ook in het dorpscentrum merkbaar 
zijn, een goede analyse hiervan helpt bij gesprekken over de gewenste opknapbeurt. 
Verbeteringen in de noord-zuid verbindingen met het Westland, Den Haag en de Zuid-Hollandse eilanden 
bieden sterke kansen voor woonwerkverkeer én toerisme. Vooral het openbaar vervoer moet 
geoptimaliseerd worden, ook over water. OV-verbindingen in een (klein) dorp als Hoek van Holland zijn 
vaak matig bezet en regelmatig wordt getwijfeld aan hun bestaansrecht. Vooral voor kwetsbare groepen is 
het van belang dat er oog blijft voor de noodzaak van deze voorzieningen, zeker ook binnen het dorp. 
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5. Aantrekkelijkere vierseizoenenbadplaats 
Hoek van Holland wordt steeds aantrekkelijker als vierseizoenenbadplaats en jaarrond neemt het aantal 
bezoekers toe. Dit kan nog meer opleveren voor het dorp en het strand wanneer het toeristische aanbod en 
de uitstraling op orde zijn, ook in duurzaamheid. Dit vraagt om een bovengemiddelde investering in beheer 
van de buitenruimte. Duurzaamheid kan ook de troef zijn om Hoek van Holland als badplaats te profileren. 
Het toenemende toerisme biedt juist ook voor jongere Hoekenezen kansen op werkgelegenheid. De 
gebiedscommissie signaleert dat het toenemende toerisme de druk op het reguliere dorpsleven vergroot en 
vindt het voor haar inwoners van belang dat de balans voortdurend in het oog gehouden wordt. 
Wat moeten we daarvoor doen 
Uitnodigende langzaamverkeersroutes, juist ook in de polders, die aansluiten op netwerken zijn nodig om 
duurzamer en lokaler toerisme een goede kans te geven. Gekoesterde maar onderbelichte parels als het 
cultureel-militair erfgoed en de ingenieurskunst moeten meer aandacht krijgen en in overleg met de 
beheerders goed gepromoot en zo mogelijk ondersteund worden. Het Nationaal Park Hollandse Duinen kan 
in samenwerking met Rotterdam Partners en ondernemers hiervoor nog meer benut worden als 
promotiekans. Hoek van Holland leent zich vooral in de omgeving van de Koningin Emmaboulevard en het 
strand uitstekend voor evenementen en aan initiatiefnemers moet ook ruimte geboden worden om 
publiekstrekkende manifestaties te kunnen organiseren. 
Ook moet er nog meer verblijfsrecreatie in Hoek van Holland komen, die past bij een levendige maar 
kleinschalige badplaats. Hierbij moet worden gedacht aan verblijfsrecreatie in brede zin: hotels, 
bed&breakfast-voorzieningen, verbetering en uitbreiding van plaatsen voor campers maar ook ontwikkeling 
van vakantiehuisjes. Bij dit laatste moet ook de ontwikkeling van het recreatieoord op de langere termijn 
bestudeerd worden in de komende periode. Ook de ontwikkeling van de Berghaven als geheel zijn kansen 
voor de lange termijn, waarop gestudeerd moet worden 

       
      Resultaat Cultureel erfgoed op de kaart zetten 

1 Bunker Q  Bunker Q heeft het 

eindproduct 

opgeleverd. Het 

merendeel van de 

maatregelen die 

worden voorgesteld 

kunnen niet worden 

uitgevoerd met de BRG 

subsidie. Voorwaarde 

voor de BRG was dat 

de uitvoering in 2020 

plaats vond. Dit was 

niet haalbaar, omdat 

de voorstellen vroegen 

om diverse 

vergunningstrajecten.  

We willen de 

maatregelen nu 

realiseren door ze in 

ander projecten te 

beleggen. In de 

terugkoppeling van de 

rapportage zal hier 

verder op in worden 

gegaan. De uitvoering 

in 2020 zal niet worden 

behaald. 

 

2 Conferentie Toerisme en Erfgoed  Het Trop is vastgesteld 
in het College en 
besproken in de raad. 
Uiterlijk dit najaar (bij 
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begroting 2022) dient 
het College een 
uitvoeringsprogramma 
te presenteren. Tevens 
heeft de wethouder 
toegezegd in het eerste 
deel van dit jaar een 
conferentie te 
organiseren.  
Medio maart is de 
inventarisatie en 
planning klaar om te 
komen tot een 
uitvoeringsplan. 
Bedoeling is in juni een 
conferentie 
organiseren om keuzes 
te maken en richting te 
geven aan het 
uitvoeringsprogramma 

3 Positionering Hoek van Holland als toeristische plaats  De initiatieven zijn 
uitgevoerd 
 

 
Resultaat Verbeteren van de kwaliteit van de uitstraling en het beheer van het strand van  
Hoek van Holland 

1 Opstellen en in procedure brengen van het 
beeldkwaliteitsplan voor het Strand van Hoek van 
Holland. 

 Er is nog geen nieuwe 
planning opgesteld voor 
het traject naar de 
gemeenteraad. Er wordt 
ook naar een nieuwe 
projectleider gezocht. 
Van belang is verder dat 
er duidelijkheid moet 
komen over de looptijd 
van de huurcontracten. 
Als deze wat langer 
door kunnen lopen 
kunnen ondernemers 
ook meer investeren en 
kunnen er dus ook 
kwalitatieve eisen 
gesteld worden. 

2 Opstellen van een integrale toekomstvisie voor het 
strand Hoek van Holland 

  De verwachting is dat er 
dit jaar niet meer gestart 
wordt met dit project en 
het project zal 
doorschuiven naar 2021 

3 Versterken van de samenwerking in het kader van het 
integrale beheer op het strand 

 In de tweede helft van 
2020 is gestart worden 
met het opstellen van 
een eerste versie van 
een toezichtsmodel op 
het strand met alle 
betrokken partijen, 
gemeente, politie, 
ondernemers/beveiliging 
en de veiligheidsregio. 
De verwachting is dat 
medio 2021 eerste 
concept ligt  
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Dit moet onderdeel 
gaan uitmaken van een 
nieuw op te stellen 
convenant wat voor 
2022 moet zijn 
opgesteld 

 
 


