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Voorwoord door de gebiedscommissie 
 

De Gebiedscommissie Hoek van Holland kan terugkijken op een succesvol 2021. Met nog een paar weken tot 

aan de gemeenteraadsverkiezing, maken we de eindbalans op van onze inspanningen om het dorp leefbaar te 

maken en te houden. Niemand kon vermoeden dat twee jaar geleden corona zou losbarsten met alle gevolgen 

voor het dorp van dien. Naast veel persoonlijk leed, is het bedrijfsleven in ons dorp hard geraakt. Het verdient 

respect voor hun veerkracht en creativiteit tijdens deze lastige periode. 

Ondanks corona staat ons dorp er beter voor dan een aantal jaren geleden. De treinverbinding is omgezet naar 

een metroverbinding, die thans wordt doorgetrokken naar het strand. Met het strandplein en winkels, is Hoek 

van Holland als kustplaats een toeristische trekpleister geworden. Ook de H6-weg is voltooid, waardoor Hoek 

van Holland beter bereikbaar is geworden en de verkeersdrukte door het dorp significant is afgenomen. Ook 

wordt er volop gebouwd aan de Prins Hendrikstraat en worden de woningen binnenkort opgeleverd. 

Bouwplannen voor de Berghaven, Langeweg en een modern woonzorgcentrum in het Lemairepark staan in de 

steigers. 

Daarnaast is het toeristisch-recreatief ontwikkelingsperspectief (TROP) door de Raad vastgesteld, inclusief een 

uitvoeringsprogramma. Ook is op 17 januari jl. het Ambitiedocument “Nieuwe buitenkansen” van het kleine 

kernen programma aan wethouder Roos Vermeij aangeboden. Met gezamenlijke inspanning van de 

Gebiedscommissie, ambtenaren, de recreanten adviesraad (RAR), recreanten en Hoekse inwoners, is de 

toekomst van het recreatieoord Hoek van Holland zeker gesteld en kunnen de recreanten uitkijken naar een 

exploitatie, waarbij zij het voor altijd voor het zeggen hebben. 

Maar niet alles is positief. Hoekenezen ervaren toenemende overlast rondom woningen en in de buitenruimte, 

vooral in de avonduren en nachtelijke uren. Handhaving (boa en politie) is er te weinig. Het openstellen van de 

aanwezige politiepost is dus een belangrijke stap naar meer veiligheid voor inwoners en bezoekers. Ook is er 

nog steeds sprake van roetstof, geluidsoverlast en stank in het dorp, veroorzaakt door overslagbedrijven op de 

Maasvlakte. Er is niets terecht gekomen van de ambitie om Oranjebonnenpolder tot een toeristisch-recreatief 

gebied te ontwikkelen. Thans moeten we het doen met een grafakker met 10.000 lijken, 25 hectare 

zonnepanelen, windmolens en mogelijk nog een P&R parkeerplaats. We maken ons zorgen over de plannen 

van Loswal de Bonnen, de invulling van het bedrijventerrein Oost en is het gevraagd en ongevraagd advies op 

de Omgevingsvisie en ROER door het college terzijde gelegd.  

Echter in combinatie met de plannen en maatregelen, ziet de toekomst van Hoek van Holland er zonnig en 

goed uit. Laat de participatie/de wijze van aanpak die is vormgegeven rond de toekomstvisie van het 

recreatieoord Hoek van Holland, een voorbeeld zijn om plannen tot uitvoering te brengen en Rotterdam mee te 

krijgen in de totstandkoming van  gewenste doelen.  

Tot slot wens ik de nieuwe wijkraad veel succes en wijsheid toe voor de komende vier jaren…   

Peter Stok  

(technisch voorzitter gebiedscommissie Hoek van Holland)  
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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 3 kennisgroepen (WLB, 4seizoen, Levendig) zijn gericht naar de thema’s van de 

wijkagenda Hoek van Holland.  

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

delegatie vanuit de gebiedscommissie en ambtelijke ondersteuning uit de gebiedsorganisatie Naar behoefte/op 

uitnodiging worden de gemeentelijke clusters uitgenodigd. De kennisgroepen komen in de regel maandelijks bij 

elkaar en hebben als belangrijkste taak het voorbereiden van adviezen van de gebiedscommissie. 

Kennisgroepen hebben geen mandaat.  

 

De volgende kennisgroepen zijn actief     

 Kennisgroep Wonen, Leefomgeving en Bereikbaarheid; (WLB),  

 Kennisgroep Levendig (onderwerpen: Welzijn, Sport, Jongeren; Cultuur), 

 Kennisgroep 4 seizoenen/Economie; (ontwikkeling van het toerisme, en economie in de breedste zin). 

 

Naast de kennisgroepen kent de gebiedscommissie ook een aantal werkgroepen, deze zijn: 

 Transitie RecreatieOord doorlooptijd 2022 (TRO); 

 Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief (TROP); 

 Werkgroep Stofoverlast; 

 Metro aan Zee;  

 Communicatie/Participatie; 

 Bewonersinitiatieven; (Stopt maart 2022). 

 

Verder participeert de gebiedscommissie binnen het programma kleine kernen (doorlooptijd 10 jaar), neemt 

deel aan de Klankbordgroep Kleine Kernen Aanpak (KKA) en participeert in een aantal grote projecten 

waaronder ontwikkeling bedrijventerrein -Oost (realisatie van 800 tot 1000 arbeidsplaatsen) Transitie 

RecreatieOord (in opdracht van de Raad en het college) en Uitbreiding Windpark ‘De Waterweg, inpassing 

zonnecollectorenpark en levert een afgevaardigden voor het op te richten “Gebiedsfonds”.   

 

1.a Themavergaderingen en besluitvormende vergaderingen  

 

De Gebiedscommissie komt eens per 2 weken bij elkaar. Om en om worden er reguliere vergaderingen 

gehouden en themavergaderingen. Al deze vergaderingen zijn openbaar. Voor Corona hield dat in dat er 

publiek welkom was op de publieke tribune en ook insprekers konden fysiek bij de vergaderingen aanwezig zijn. 

Tijdens de corona-periode werd gekozen (in opdracht van de gemeente, conform landelijk Coronabeleid) om 

digitaal te vergaderen. Dit werd uitgezonden via de digitale applicatie Teams en via de website van de 

gemeente, zodat ook deze vergaderingen openbaar te bekijken bleven. Deelnemers en insprekers waren 

ingelogd via de toegezonden digitale Teams-link en konden zo, behalve meeluisteren, ook meepraten. 

Regelmatig waren er gastsprekers (ambtelijk en van andere partijen) aanwezig om presentaties te geven en 

vragen te beantwoorden over specifieke dossiers waar de Gebiedscommissie (en de werkgroepen) zich mee 

bezig hielden, of die sowieso belangrijk waren voor het dorp.  

Tijdens de themavergadering worden bepaalde onderwerpen uitgediept en worden bewoners in staat gesteld 

zich te laten informeren. De gebiedscommissie laat zich bijpraten door professionals (doorgaans 

clusterambtenaren) en is er ruimte tot het stellen van vragen, ook door belangstellenden. Deze onderwerpen 

varieerden van zorg -en welzijn, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), toerisme, 

verkeer en vervoer, energie en alles wat daartussen zit.  
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Concrete voorbeelden zijn: het TROP (Toeristisch Recreatief Ontwikkelplan), Veiligheid vanuit alle facetten, 

Woontoewijzing maar ook de viering van 150 jaar Waterweg en ontwikkelplan Lemairepark alsook de 

Wijkverrijker Brinkplein. Themavergaderingen worden vaak goed bezocht door bewoners, zeker als het gaat om 

concrete en fysieke projecten die zichtbaar zijn of worden in de buitenruimte. 

 

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

komt minder publiek op af. Het afgelopen jaar waren door de coronabeperkingen veel van de formele 

gebiedscommissievergaderingen te bekijken via Teams. Deze digitale uitzendingen werden beter bezocht dan 

de fysieke formele vergaderingen. Daar staat tegenover dat veel minder dynamiek tijdens de besluitvormende 

vergaderingen was. De gebiedscommissie is een groot voorstander van het voortzetten van een hybride vorm. 

Zoals dit ook bij raadsvergaderingen de gewoonte is.  

  

Naast de plenaire vergaderingen (met de gehele gebiedscommissie) zijn er, zoals eerder vermeld, 

kennisgroepen, klankbordgroepen en werkgroepen in het leven geroepen. Dit om specifieke onderwerpen 

verder uit te diepen en waar nodig met specialisten (vanuit de gemeente of van externe partijen) te bespreken. 

De werkgroepen komen naar behoefte bij elkaar. Even voor het beeld, de werkgroep TRO is het afgelopen jaar 

gemiddeld 1 maal per week bijeengekomen dit geldt ook voor de werkgroep TROP. Tijdens de werkgroep 

vergaderingen worden regelmatig inwoners, ondernemers, verenigingen, enz. uitgenodigd en gevraagd om deel 

te nemen en mee te denken/praten over specifieke onderwerpen.  

Tijdens de reguliere gebiedscommissievergaderingen worden enerzijds opdrachten voor de 

kennisgroepen/werkgroepen enz. gegeven (bijvoorbeeld het voorbereiden van een (on)gevraagd advies) 

anderzijds wordt vanuit de diverse groepen teruggekoppeld waarmee zij bezig zijn. Dit ter informatie, maar 

soms ook voor de definitieve besluitvorming vanuit de gehele gebiedscommissie. 

Graag merken we ook nog het volgende op: De druk op gebiedscommissie Hoek van Holland is hoog door de 

twee verplichte vergaderingen per maand en de intens veel projecten. Overigens wordt dit werk met veel plezier 

uitgevoerd. Maar dit vergt een overwogen aanpak voor de toekomst. Ook ambtelijk is de druk hoog en is de 

noodzakelijke ondersteuning voor de gebiedscommissie stond vaak onder druk.  

Het door Corona niet kunnen komen op de locatie Hoek van  Holland ambtelijk werd ook door de 

gebiedscommissie als een gemis ervaren. 

 

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 bezighoudt. Het Brinkplein en omgeving komt dan ook 

als hoogste prioriteit terug in het wijkactieplan 2020 en 2021. 

Wijkactieplan Hoek van Holland 2021 

Op basis van de wijkagenda 2019-2022 stellen de clusters, in samenspraak met de gebiedsorganisatie en de 

gebiedscommissie, ieder jaar een actieplan op. Dat actieplan bevat de concrete maatregelen die in dat 

specifieke jaar uitgevoerd gaan worden. Ook voor het jaar 2021 is zo’n plan opgesteld: het Wijkactieplan Hoek 

van Holland 2021. Begin 2021 is gestart met de uitvoering van de concrete maatregelen die erin opgenomen 

zijn. Iedere vier maanden is een rapportage uitgebracht over de voortgang van alle acties. Door op deze manier 

met volle kracht gezamenlijk uitvoering te geven aan de wijkagenda, zorgen we ervoor dat Hoek van Holland 

zich blijft ontwikkelen tot een gebied dat veel te bieden heeft en waar het goed wonen, werken en recreëren is. 
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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 2021 bedroeg € 8,0 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        447.409  

Charlois - Gebiedscommissie        381.192  

Charlois - Pendrecht        184.079  

Charlois - Tarwewijk        171.120  

Delfshaven - Gebiedscommissie        570.597  

Delfshaven - Mathenesse        105.640  

Delfshaven - Middelland          96.933  

Feijenoord - Afrikaanderwijk        157.348  

Feijenoord - Bloemhof        230.400  

Feijenoord - Feijenoord wijk        113.490  

Feijenoord - Hillesluis        161.351  

Feijenoord - Katendrecht          90.412  

Feijenoord - Kop van Zuid        117.291  

Feijenoord - Noordereiland          75.046  

Feijenoord - Vreewijk        228.203  

Hillegersberg - Schiebroek        580.086  

Hoek van Holland        234.238  

Hoogvliet - Gebiedscommissie        253.668  

IJsselmonde - Gebiedscommissie        563.957  

KraCro - Gebiedscommissie        597.126  

Noord - Agniesebuurt          59.221  

Noord - Bergpolder        146.130  

Noord - Blijdorp        125.820  

Noord - Liskwartier        130.127  

Noord - Oude Noorden        143.052  

Noord - Provenierswijk          88.688  

Overschie        312.632  

PA - Gebiedscommissie        683.909  

PA - Nesselande        228.516  

PA - Zevenkamp        188.567  

Pernis        176.928  

Rozenburg        328.418  

Totaal     7.971.592  

                                                      
1 Incl. totale restant budget 2020  
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Het bedrag waar de gebiedscommissie Hoek van Holland over beschikt, bedroeg voor 2021 € 234.238 

normaliter besteedt de gebiedscommissie het grootste deel van het budget aan bewonersinitiatieven. Echter, 

vanwege de corona-maatregelen zijn in 2021 beduidend minder bewonersinitiatieven ingediend. In 2021 waren 

het er slechts 31 versus 43 in 2019. En een deel van de initiatieven die wel ingediend en toegekend waren, 

konden uiteindelijk geen doorgang vinden. Verder is er vanuit participatie/communicatie ook geld uitgegeven 

aan het ophalen van gebiedsbelangen vanuit bewoners en belanghebbenden d.m.v. onderzoeken en enquêtes 

rondom bijvoorbeeld het TROP en de toekomstvisie Recreatieoord.  

 

 

budget gebiedscommissie Hoek van Holland 2021 

Hoek van Holland   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 241.540                    41.043                  200.497  

Representatie en participatie                         -                       8.483                    -8.483  

Participatie                   -7.302                  110.877                 -118.178  

Totaal                 234.238                  160.403                    73.836  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht aantal adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissie is bevoegd om het gemeentebestuur te adviseren. De gebiedscommissie kan gevraagd 

en ongevraagd adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het 

college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. Het college heeft in 2020 de doelstelling geformuleerd 

dat op ten minste 90% van de adviezen - gevraagd en ongevraagd - een gemotiveerde schriftelijke 

terugkoppeling aan de gebiedscommissies plaatsgevonden moet hebben.  

  

Onderstaande overzicht toont aan welke en hoeveel gevraagde en ongevraagde adviezen de 

gebiedscommissie Hoek van Holland heeft uitgebracht in 2021. Tevens is het aantal terugkoppelingen door het 

college aangegeven. 

Opvallend is dat de helft hiervan ongevraagde adviezen zijn die vaak qua afhandeling niet binnen de gewenste 

termijnen wordt afgedaan. 

 

Gebied  Aantal adviezen 2021 Reactie namens of 

van het college 

% 

Hoek van Holland 14 12 86 

 

Onderwerp Soort advies Datum tussenbericht Datum terugkoppeling 

TROP Ongevraagd   5-28-2021 

Ontwikkelvisie Lemairepark Gevraagd   7-12-2021 

3e tussenrapportage lerende evaluatie 
bestuursmodel en bouwstenen Wijk aan Zet 

Ongevraagd 6-9-2021 7-15-2021 

Evenement Waterweg Ongevraagd   7-16-2021 

Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen Gevraagd   10-12-2021 

PvE " Wijkverrijker Brinkplein " Gevraagd  11-15-2021 

VRM-Zoeklocatie Verlenging Windpark HvH Gevraagd   11-16-2021 

Windmolenparken Ongevraagd   11-16-2021 

Testlocatie en boosterprik Ongevraagd   11-23-2021 
Horecagebiedsplannen ( HGP ) 2022-2024 Gevraagd    9-2-2022 

Parapluherziening Evenementen Hoek van 
Holland 

Ongevraagd  18-2-2022 

Omgevingsvisie Hoek van Holland Ongevraagd 2-19-2021   

Omgevingsvisie inclusief ROER Gevraagd     

Zwemgelegenheid voor honden Gevraagd     

 

 

In 2021 heeft de gebiedscommissie Hoek van Holland op 86% van de uitgebrachte adviezen een schriftelijke 

terugkoppeling ontvangen. Dit is lager dan de stedelijk bepaalde doelstelling van 90%. Helaas constateert de 

Gebiedscommissie Hoek van Holland dat veel van haar adviezen niet worden overgenomen. 

Wel is de kwaliteit van de terugkoppeling naar het oordeel van de gebiedscommissie over het algemeen iets 

verbeterd. In toenemende mate worden de adviespunten van de gebiedscommissie voldoende zorgvuldig 
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onderzocht. Echter, in veel gevallen bemerkt de gebiedscommissie dat haar adviezen te weinig daadwerkelijk 

effect sorteren en ervaart zij de kwaliteit van de terugkoppeling alsmede de follow-up als onvoldoende. 

 

Het geven van gekwalificeerde adviezen op ontwerp bestemmingsplannen is helaas een lege dop gebleken. De 

advisering door de gebiedscommissie wordt intern SO verwerkt als een “zienswijze”. De terugkoppeling daarvan 

wordt volgens systeemafspraak geleverd aan de gemeenteraad. Ergo, de gebiedscommissie komt er pas bij de 

behandeling van het OBP in de gemeenteraad achter of een gekwalificeerd advies ook daadwerkelijk is 

overgenomen of niet. Bij niet volgt over het algemeen in de opsomming van zienswijzen niet tot nauwelijks een 

motivatie. 

In de bestuursperiode van de Dorpsraad Havendorp Hoek van Holland 2022-2026 zal de Dorpsraad Hoek van 

Holland zich beraden hoe om te gaan met het helemaal niet meer vragen van een gekwalificeerd advies door 

het college. Deze gang van zaken verhoudt zich slecht met de opdracht tot intensieve participatie door burgers. 

Zeker wanneer we e.e.a. bezien in het licht van de nieuwe omgeving wet. 
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda  
  
WAP 2021 Hoek van Holland 

 
In 2018 is de Wijkagenda Hoek van Holland 2019-2022 vastgesteld. Deze wijkagenda bevat de doelen voor 
Hoek van Holland voor de periode 2019-2022. Om zichtbaar te maken welke progressie er op deze doelen 
behaald wordt, is stadsbreed afgesproken om jaarlijks in het gebiedsverslag te rapporteren over de voortgang 
van de wijkagenda-doelen. Dit gebeurt in dit hoofdstuk.  
Hieronder wordt ieder doel vermeld en toegelicht. Vervolgens wordt bij ieder doel aangegeven welke voortgang 
in 2021 geboekt is. Daarbij wordt telkens eerst een samenvatting gegeven van de gerealiseerd acties uit het 
Wijkactieplan Hoek van Holland 2021. Tot slot wordt bij ieder doel de voortgang met een kleur aangeduid, 
waarbij geldt:  
Groen  =   op koers  
Oranje  =  niet op koers; extra aandacht nodig   
Rood  =  wordt (nog) niet gerealiseerd.  
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. Levendigere 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 (WOS, Open 
Rotterdam) 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. 
 
Het Brinkplein als kloppend hart van het dorp. 

Activiteiten programmering 
Brinkplein. 

 Er is voldoende budget gevonden via de 
Gebiedsorganisatie en Welzijn/MO. In verband 
met de Corona-maatregelen is het nog niet 
toegestaan evenementen te organiseren. 
Daarom is in overleg besloten in het jaar 2021 
geen evenementen te laten plaatsvinden op het 
Brinkplein. 

 
Het Brinkplein e.o. wordt heringericht. 

Concept masterplan in 
participatie afronden en 
voorleggen aan B&W met 
advies Gebiedscommissie 
(bevat visie op de inrichting 
van de openbare ruimte en 
diverse bouwplannen). 

 Het ambitiedocument is voor advies 
voorgelegd aan de gebiedscommissie. Het 
ambitiedocument is het resultaat van een 
proces van ongeveer anderhalf jaar. In deze 
tijd is op allerlei manieren inbreng uit het dorp 
verzameld, van gesprekken tot enquêtes. De 
gemeente wacht momenteel op een advies 
van de gebiedscommissie op het 
ambitiedocument. De volgende stap is een 
besluit van het college van B en W. We 
hopen het ambitiedocument vast te stellen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Zodra het ambitiedocument is vastgesteld.  
Gaan we beginnen met de vervolgprojecten: 
een ontwikkelopgave 
(inrichtingsplanprocedure en nota van 
uitgangspunten) voor de openbare ruimte 
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van het dorpscentrum en het Brinkgebouw. 
Ook start een vervolgonderzoek naar het 
parkeren en de ontwikkelmogelijkheden. 

Wijkverrijker Brinkplein (Klein 
Buitenruimte Project). 

 Als alles volgens planning verloopt, start de 
uitvoering van de Wijkverrijker Brinkplein eind 
februari 2022. De bouw wordt feestelijk 
gestart. Het project zorgt voor vergroening en 
meer verblijfskwaliteit. Over het programma 
van eisen en het ontwerp is veelvuldig 
gesproken door gemeente, bewoners, 
gebiedscommissie en ondernemers. De 
oplevering wordt in april 2022 verwacht. 

 
 
Er wordt een BIZ door de Gemeente opgericht. 

Faciliteren BIZ 
(bedrijfsinvesteringszone) 
centrum. 

 De draagvlakmeting onder ondernemers was 
positief, er kan gestart worden met een BIZ. 

 
 
 
 
 
2. Toekomstbestendigere en duurzamere woningen 
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. 

 
Het ontwikkelen van een nieuwe, moderne woonzorglocatie in het Lemairepark, die meteen het 
verouderde Bertus Bliekhuis vervangt. Bij en rondom het zorggebouw komen woningen, een park en 
andere functies, zodat een nieuwe, groene buurt ontstaat. Er wordt rekening mee gehouden dat de 
vraag naar zware zorg in Hoek van Holland groeit door het stijgende aantal oudere inwoners. 

Ontwikkelvisie Lemairepark.  In de zomer van 2021 is de ontwikkelvisie 
vastgesteld door het college. Bij de 
besluitstukken was ook een advies van de 
gebiedscommissie.  

Planfase Lemairepark.  De planfase van de gebiedsontwikkeling is 
gestart. Hierin gaat gewerkt worden aan de 
planologische wijzigingen, het inrichtingsplan 
voor het park, een ontwikkelstrategie voor de 
woningen, en kwaliteitssturing op de 
(aanstaande) bouwplannen. Een plan van 
aanpak is afgerond en de voorstellen voor de 
participatie zijn de kennisgroep Levendig 
besproken. 

Maatschappelijke 
programmering onderzoeken 
waaronder Samenwerking 
omliggende zorgaanbieders 
ontwikkelen. 

 Is belegd bij MO PGW&Z in samenwerking 
met de projectleider. 

 
Nieuwbouwwoningen in Hoek van Holland bevorderen. 

Diverse nieuwbouwplannen 
van corporaties begeleiden. 

 Gemeente is in gesprek met de 
woningcorporaties. 
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Woonwensen onderzoek 
jongeren Hoek van Holland. 

 Rapportage is afgerond, resultaten vertalen 
naar strategie. in overleg met WVH – SO. 

 
Doorbraak aanpak stikstofprobleem. 

Inbreng leveren voor PvA 
GGA-Duinen. 

 Met alle betrokken partijen is een voorzet 
voor een gebiedsplan opgesteld. Dit is begin 
december besproken en de voorgestelde 
aanpak van het stikstofvraagstuk is 
bestuurlijk onderschreven.  

Marktconsultatie inzet 
elektrisch materieel. 

 Deze is succesvol afgerond. De projecten 
Strandplein en Ovonde zijn en worden 
grotendeels elektrisch gerealiseerd. De 
ervaringen worden ook gebruikt om elders in 
Rotterdam op deze wijze tot minder 
stikstofuitstoot te komen. 

Verkenning opties Langeweg.  Inmiddels is een vergunning wet op de 
Natuurbescherming verleend voor de bouw 
van 150 apt. Hierdoor kan de 
bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. Ontwerp bestemmingsplan zal in 
het 2e kwartaal 2022 ter inzage worden 
gelegd. Mogelijk start bouw 1e helft 23. 

 
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. 

 
Verbeteren afvalscheiding. 

Uitrol GFE Hoek van Holland.  Op vrijdag 16 juli 2021 vond de opening van 
de eerste 47 gfe-containers in Rotterdam 
plaats. Bewoners van gestapelde bouw in 
zowel Pernis als Hoek van Holland kunnen 
vanaf dat moment hun groente-, fruit- en 
etensresten gescheiden weggooien. In Hoek 
van Holland hadden we een mooie kick-off 
met drie container adoptanten die het eerste 
gfe in de container gooiden. Hierbij was ook 
pers aanwezig en dit heeft tot ruime 
aandacht in de (lokale) media geleid. De 
uitrol is hiermee dus gerealiseerd. We 
houden in de gaten hoe het inzamelen van 
gfe gaat en of veel bewoners van de gfe-
containers gebruik maken.  

 
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 
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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 woon-werkverkeer 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. 
 
Aanpak verkeerscirculatie volgens eerder gepresenteerd plan. 

Aanleg metrostation Strand.  De uitvoering is in volle gang om binnen de 
afgesproken planning en begroting op te 
kunnen leveren (zomer 2022). Een 
bijkomend risico is de opstapeling van 
onvoorziene omstandigheden. 

In overleg met partijen 
uitwerken en toepassen 
verkeersmanagementtools 
(camera’s, DRIPs, VVX-en) 
en inpassing daarvan in TSD-
regeling. 

 De afgelopen maanden zijn met meerdere 
partijen evaluaties gedaan naar de 
verkeersafwikkeling tijdens het badseizoen 
2021. Overall indruk is dat het basisplan en 
de   genomen maatregelen 
(verkeerscamera’s en DRIP) in de praktijk 
werken. Verbeterpunten zijn ook genoemd en 
worden meegenomen in nieuwe convenant 
voor het strand. 

Ontwikkelen Mobiliteitsvisie 
HvH waarvoor onderzoeken 
parkeer- en verkeersstromen 
en uitvoeren experimenten, 
zowel voor auto en fiets. 

 De afgelopen maanden zijn samen met de 
Verkeersonderneming in het kader van hun 
Mobility Labs gesprekken gevoerd met 
ondernemers over inzet van innovaties bij 
parkeren van auto’s en fietsen bij de kust. 
Verkend wordt of een aantal veelbelovende 
innovaties in 2022 aan de kust kunnen 
worden getoetst op hun praktische 
bruikbaarheid.  

 
Visie toekomstige mobiliteit. 

Met directie/bestuurders 
vaststellen van de scope van 
de mobiliteitsvisie. 

 Met management Gebiedsontwikkeling 
en Mobiliteit is gesproken over hoe 
mobiliteit in te richten bij de ontwikkeling 
van HvH als vierseizoenenbadplaats en 
hoe daar de bestuurders bij te betrekken. 
Is nog geen besluitvorming over. 
Vanuit gebied belangrijk om vanuit 
toeristische kansen ook de belangen 
(van onlangs gevestigde  nieuwe maar 
ook toekomstige) bewoners versus die 
van ondernemers mee te nemen in de 
onderzoeken. 

Met betrokken partijen 
verkennen en opstellen van 
hoofdlijnen visie. 

 In een aantal sessies met deskundigen is 
duidelijk dat de aanpak van het parkeren 
(auto, fiets) een belangrijk sturend 
middel is voor de toekomstige mobiliteit. 
Bewaakt, betaald en gericht parkeren 
zijn daarbij onderwerp van gesprek. In 
2022 wordt dit verder uitgelopen.  

Uitvoeren van onderzoeken, 
doen van monitoring en 
experimenten gericht op zicht 
krijgen op de huidige mobiliteit. 

 De data over mobiliteit van Provincie, 
RWS, RET en gemeente zijn en worden 
verzameld en worden geanalyseerd. Dit 
kost de nodige tijd. De gegevens moeten 
aanvullende info opleveren voor de 
toekomstige aanpak. 
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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. 
 
Verbeteren van de uitstraling en het beheer van het strand van Hoek van Holland. 

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

 Het beeldkwaliteitsplan is in concept gereed 

en begin 2020 een eerste keer besproken 

met de strandondernemers en andere 

belanghebbenden. Daarna heeft dit 

participatietraject stilgelegen. Corona brengt 

onzekerheid met zich mee waardoor de 

prioriteit van ondernemers de afgelopen 

periode niet lag bij investeren in nieuwe 

ontwikkelingen. Het beeldkwaliteitsplan wordt 

weer opgepakt zodra de situatie verbetert. In 

de tussentijd wordt door de gemeente wel 

doorgewerkt aan de openbare ruimte bij de 

strandopgangen. 

Planvorming starten voor een 
gebouw op het strand voor 
toiletten, EHBO, 
veiligheidshubs etc. 

 Na het positieve besluit van wethouder van 
Gils zijn dit de stappen die nu gezet worden 
in verkenning van de noodoplossing.  
• oktober 2021 evaluatie van huidige 
ruimte bij strandzaken & ervaringen vanuit 
zomerdetachement politie.  
• inventarisatie mogelijkheden en 
beschikbaarheid gebouw strandzaken; ruimte 
gebruik (2 overlegruimtes worden verzamel 
ruimte nood- en hulpdiensten) 
• verkenning wat veiligheidspartijen in 
deze tijdelijke setting nodig hebben 
• afstemming huidige gebruikers (MaZ 
en strandzaken) over impact op hun huidige 
werkplek.   
• kosten inzichtelijk maken voor 
ombouw gebruik en besluitvorming over 
dekking.  
  
We streven ernaar om de tijdelijke 
veiligheidshub in maart/ april 2022 
operationeel te hebben. In de zomer 
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experimenteren we met gebruik en 
noodzaak. In oktober 2022 volgt een 
evaluatie van het gebruik en doen we 
aanbevelingen voor de toekomst.  

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

 Deze integrale toekomstvisie is opgenomen 
in het TROP uitvoeringsagenda. 

 
Uitvoeringsplan 4-siezoenenbadplaats. 

Conferentie Toerisme deel 1 
Standpunten 
belangengroepen 
inventariseren en wederzijds 
begrip en samenstellen 
werkgroepen samenstellen 
die elk een deelaspect 
uitwerken. 

 Conferentie is in juni geweest en daar zijn de 
standpunten van de belangengroepen 
geïnventariseerd. Er zijn verschillende 
werkgroepjes opgericht waarin per thema 
over de deelaspecten is gesproken. 

SO maakt uitvoeringsplan 4-
seizoenenbadplaats. 

 Uitvoeringsplan voor het TROP is gereed en 
is langs de raad en het college geweest. 

Het opstellen van een 
Integraal 
Bewegwijzeringsplan voor 
voetgangers, fietsers en 
autoverkeer. 

 Er is een projectplan gemaakt voor de 
bewegwijzering voor fietsers en 
automobilisten. Hierin wordt ook een 
parkeerverwijzingssysteem meegenomen. 
Het plan wordt uitgewerkt door de NbD 
(verplicht) en daarna ter uitvoering 
voorgelegd aan de gemeente. Voor de 
bewegwijzering voor voetgangers geldt geen 
wettelijke verplichting niet en zal een eigen 
aanpak moeten worden gekozen. 

 
Ontwikkeling sportstrand Rechtestraat. 

Voorstel van de 
Gebiedscommissie behandelen. 

 Voorstel van de Gebiedscommissie is 
behandeld. Daar is een antwoord op 
gestuurd op 7 juni 2021 naar de 
Gebiedscommissie Hoek van Holland. 
Inhet eerste kwartaal 2022 worden een 
fitness-voorziening en boulderblok 
gerealiseerd. 
De overige ideeën en wensen worden 
meegenomen bij de integrale 
toekomstvisie in het TROP 
uitvoeringsagenda. 

Uitvoeren voorstel actie 1 
(MO/SO).  

 Wij zijn in breed overleg mee aan de slag 
gegaan en momenteel druk mee bezig. 
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatieven Totaal 

20-0962 4 mei herdenking 2021        500  

21-0088 Het Perfecte Hoekse Plaatje in coronatijd        960  

21-0164 Draaiorgel in Hoek van Holland        650  

21-0217 De Hoekse Schatkist     2.607  

21-0224 Koningsdagviering     4.851  

21-0266 Fruits de Mer     3.000  

21-0272 Vossenjacht Meivakantie        214  

21-0384 Accordeon Optreden     1.500  

21-0400 Koor Optreden     1.500  

21-0404 Muzikale ondersteuning evenementen     1.500  

21-0561 Hoekse Haringparty        787  

21-0576 Het landschap dat ik ken     1.000  

21-0662 Dansavonden in De Hoekstee        200  

21-0663 Eindfeest 2021 thema Pirateneiland     2.802  

21-0706 Glans van de Polder     1.000  

21-0728 First Lego League     6.065  

20-1096 Kerststukjes en kerstpakketten           -0  

20-1200 Hoekse meeuw op de dukdalf        945  

20-1217 Opening Hoeks Buitenbad      2.250  

21-0038 Openingsweekend Speeltuin 2021     2.441  

21-0113 Extra voor mensen die het minder hebben     2.500  

20-1096 Kerststukjes en kerstpakketten, retour         -25  

20-0284 Muzikale ondersteuning, retour    -1.250  

21-0224 Koningsdagviering, retour    -1.059  

21-0742 Kerstmarkt 2021     2.263  

21-0993 Gratis kerstdiner        263  

21-1077 Kerstdiner en kerststukjes     1.050  

21-1024 Sinterklaasviering         350  

21-1168 Kerstboominzameling 2022     2.179  

     41.043  

 

 

 

 


