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Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland

Geachte heer Huijts,

HvH, 24-09-2019

De RAR brengt middels dit schrijven een aantal adviezen uit aan S&C van de gemeente
Rotterdam met betrekking tot het beheer en onderhoud van het recreatieoord Hoek van
Holland.
Vuilafvoer:
In de vergadering van de RAR en S&C van 4 mei 2019 geeft Dhr. de Koning aan om de
mogelijkheid te creëren om 7 dagen per week groenafval in te zamelen. Tot nu toe hebben
we hier niets van vernomen. We constateren wel dat (groen)medewerkers van het
recreatieoord groenafval op het parkeerterrein dumpen. Gevolg is dat een aantal
recreanten hier ook hun groenafval gooien, maar niet alleen zij, ook een loonbedrijf en
andere aannemers. Tevens gooit men er ook grond en stenen. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn.
Wij zien dat niet recreanten op zaterdag vuil storten. Het hek staat open en ieder uit de
omgeving kan hier zijn groen- en grofafval kwijt.
RAR-advies:
Geef meer voorlichting waar en hoe welk afval weggegooid moet worden.
Wees duidelijk over de kosten en meerkosten van verkeerd aanbieden of dumpen.
Geef recreanten ook de mogelijkheid om het op de juiste wijze aanbieden door het
. afvalstation meerdere dagen te openen. Niet iedere recreant heeft de mogelijkheid om op
zaterdagochtend het groen- en/ of grofafval te brengen.
Zorg dat de poort naar de openbare weg gesloten is om illegale dump van elders te
voorkomen en alleen geopend wordt op vertoon van een pas, dit kan bijvoorbeeld een pas
zijn gelijk aan de voormalige parkeerpas waarop naam en kavelnummer staat van het
recreatieoord.
Parkeren:
De toegangsprijs per keer voor het parkeerterrein voor niet abonnementhouders van€ 3,40
heeft veel te weeg gebracht. Goede voorlichting vooraf had veel onduidelijkheid en
moeilijkheden kunnen voorkomen. Mensen ergerden zich en een aantal werd zelfs heel
agressief. Voor de baliemedewerkers moeilijk en niet leuk. Dit zijn zaken, die we niet op het
recreatieoord willen.
RAR-advies:
Geef een goede en duidelijke voorlichting, dit geldt voor alles.
Maak geen onderscheid, regels zijn er voor iedereen. Dus geen uitzondering: aannemers,
post/pakjesbezorgers, taxi's of ander gespecialiseerd personenvervoer, leveranciers voor
Attent/pizzeria/snackbar/Stuifkenszand ieder dient te betalen.
Maak een speciaal los en laden parkeergelegenheid voor de slagbomen voor de
bovengenoemden.
Probeer misbruik te voorkomen van personen van voertuigen, die voor€ 3,40 de hele dag of
voor langere tijd willen parkeren. ( bijvoorbeeld wanneer geen parkeermogelijkheid is op
andere plaatsen in HvH voor bijvoorbeeld strandbezoekers).
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Bunker:
Als RAR maakten we melding van het illegaal gebruik van de bunker, een monument. Bij
nader onderzoek was het de pizzeria/snackbar, die de bunker had opengebroken en
gebruikte als opslagruimte. Gelukkig is de bunker door de pizzeria/snackbar weer ontruimt
en afgesloten. RAR is hier zeer tevreden mee, want vroeg of laat zal bij gebruik
onderhoudskosten komen. Nu blijft het een monument, dat langzaam zal vergaan, tevens
met de nare herinnering voor de recreanten, die in de oorlog hun huisje verloren.
Openingstijden ondernemingen Pleintje:
Het is voor recreanten niet helemaal duidelijk wat de rechten en plichten zijn van de
ondernemingen op het pleintje. Recreanten ervaren vooral bij de pizzeria/snackbar dat de
openingstijden zeer wisselend zijn. Zijn er regels opgesteld t.a.v. de openingstijden
(openingsuren en openingsdagen in voor- en naseizoen) Zijn er regels t.a.v. terugname van
verpakkingsmateriaal (plastic flessen, glas, blik, papieren verpakkingen) Zijn er regels voor
het schoon houden van het pleintje. ( voor wie komen de kosten)
RAR-advies:
Omdat recreanten soms laat aankomen (niet alleen uit Rotterdam en omgeving, zo komt de
boot uit Engeland komt pas laat aan) moet de mogelijkheid bestaan om nog wat te kopen of
eten in de pizzeria/snackbar. Maak als beheer voor aanvang van het seizoen afspraken t.a.v.
de openingstijden en -dagen met de ondernemers van het pleintje.
Riolering:
In de laatste vergadering is er onder andere gesproken over de soort ondergrond waarop
het recreatieoord is gelegen,. Wellicht is infiltratie van regenwater realiseerbaar. De heer
Huijts zou namens de gemeente nagaan welke ondergrond aanwezig is. Onlangs heeft er
zeer veel water gestaan op de grote parkeerplaats, aan de Schepweg en nabij de
straatkolken bij de voormalige locatie van de perscontainer nabij de camping. Is er reeds
bekend wat de ondergrond is?
Advies:
Nu tijdens het komende winterseizoen gewerkt gaat worden aan de riolering, lijkt het ons
het juiste moment om regenwater zoveel als mogelijk af te koppelen. Zo kan bijvoorbeeld
de grote parkeerplaats afgekoppeld worden op de naastgelegen watergang waardoor
relatief schoon water naar de watergang wordt afgevoerd en niet naar de zuivering.
Daarnaast verzoeken wij met klem om te bezien of er op het recreatieoord zelf ook
afgekoppeld kan worden naar een watergang of dat er geïnfiltreerd kan worden in de
ondergrond. Door de klimaatverandering zullen we namelijk te maken krijgen met droge
periodes, maar tevens met heftige regenbuien. Het bestaande riool, zoals ook elders in
Nederland kan dit niet verwerken. Hierdoor adviseren wij dus ook om naast de
vernieuwing/herstel van de riolering een extra leiding aan te leggen voor de afvoer van
regenwater naar open water. Extra water zorgt voor voldoende grondwater tijdens droge
periodes en voorkomt overstroming bij heftige buien.

