
HOEK NIEUWS No. 88 
van Dorp en Stadhuis. 

Giel van Boom –Raadslid Gem. Terneuzen/ Marc de Haas- 
steunfractie Gem. Terneuzen  
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 
Helaas is er dit jaar maar één stembureau in Hoek en ook jammer dat er maar op één dag 
gestemd mag worden. Vremdieke is vanwege de corona niet gekozen, maar jammer dat er 
als tweede locatie niet voor een optie als bibliotheek of Lovendieke is gekozen. Als je zelf 
niet in de gelegenheid bent om te gaan stemmen, kan je een volmacht geven aan 
bijvoorbeeld de kinderen. Stemmen in Hoek kan in de kerk van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

Aanbevolen mogelijk gemeenteraadslid voor Hoek de komende jaren 
Zoals Sjaak van der Lijke, destijds hoofd van de openbare school, mij destijds voordroeg als 
mogelijk geschikt Raadslid 20 jaar geleden, zou ik Marc de Haas aanbevelen die nu op de 
lijst van Top Gemeentebelangen vermeld staat op lijst 1, nr 8. Marc is geboren en getogen 
in Hoek en weet als Hoekenees hoe de hazen in Hoek (en bij Gemeentes) lopen. Wegens 
gebrek aan beschikbare bouwkavels heeft hij Hoek recentelijk verlaten. Ga in ieder geval 
stemmen, want als u niet gaat stemmen heeft u ook geen invloed. OVERWEEG dan ook zijn 
kandidatuur.  
Giel van Boom, aftredend raadslid Top Gemeentebelangen. 

Uitstel bouw nieuwe school, MFA Hoek 
Afgelopen weken kwam ons het teleurstellende bericht dat de bouw van het nieuwe MFA 
(kosten 10,2 miljoen euro) uitgesteld wordt. Na vragen in de raad van Top 
Gemeentebelangen is belooft dat de Gemeente hun best gaat doen om de bouw mogelijk 
iets te vervroegen. Uit initiatief van de Dorpsraad Hoek wordt het plan van een nieuw 
Vremdieke tot stand gekomen.  

SchuldHulpMaatje Terneuzen zoekt een coördinator 
We zijn op zoek naar een coördinator die het werk van SchuldHulpMaatje in de uitvoering 
wil coördineren. Zo zorgt de coördinator onder andere voor de intake van vrijwilligers en 
hulpvragers en de koppeling van vrijwilligers aan de juiste SchuldHulpMaatjes. We bieden 
de coördinator een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie en diverse trainingen. 
Interesse? Neem contact op met Cor-Elli de Bruijn, SchuldHulpMaatje Terneuzen via 
info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl en vraag de volledige functiebeschrijving op. 
 
 

 



 
Restwarmtenet 
De gemeente heeft samen met o.a. Dorpsbelangen plannen ontwikkeld, om Hoek aardgas 
vrij te maken. Sinds een paar maanden is duidelijk, dat het beter is om de bevolking te laten 
vertegenwoordigen door een nieuw op te richten belangenvereniging. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad toestemming gegeven om een pilot-project te starten om restwarmte van 
DOW in Hoek te gaan gebruiken. Het is de bedoeling dat binnen enkele weken een 
oprichtingsvergadering wordt georganiseerd. Nadere bericht volgt! 

ING Bank Terneuzen (grootste Gemeente van Zeeland) wordt gesloten 
ING Bankkantoor in Terneuzen wordt opgeheven. Klanten van ING worden voor belangrijke 
klantzaken doorverwezen naar Goes. Gelukkig hebben wij in Hoek nog de Regiobank die 
elke werkdag geopend is met zelfs nog een avondopenstelling!  

Voorstellen kandidaat Gemeenteraadslid 
Mijn naam is Marc de Haas, 36 jaar oud, woonachtig in Terneuzen. Voorheen heb ik 35 jaar 
lang in Hoek gewoond, waar ik het welbekende ‘Geeltje’ afgelopen jaar met Giel van Boom 
heb mogen doen en wil blijven voortzetten mocht ik gekozen worden in de raad. Het 
ontbreken van vrije bouwkavels heeft mij gedwongen het dorp Hoek te verlaten zoals velen 
voor mij. Ik wil mij in Hoek blijven inzetten om de leefbaarheid daar zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken/ houden en door inbreng van burgerparticipatie en dorpsraad zoveel als 
mogelijk zaken op te pakken en te laten versnellen. De goede relaties tussen Hoek en het 
stadhuis zal in stand gehouden worden. Mocht ik gekozen worden, dan zou ik de nieuwe 
Multifunctionele Accommodatie aan Windlust 2 nauwlettend in de gaten houden.  
Ik ben werkzaam bij Stichting Hulst voor Elkaar als coördinator Sport en Bewegen. Ik ben 
hierbij verantwoordelijk voor de sportstimulering in de Gemeente Hulst. Ik vind het heel 
belangrijk om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen. Dat er in de kernen genoeg te 
beleven valt en voorzieningen optimaal benut worden. Speerpunten die voor mij belangrijk 
zijn is dat mensen zo lang mogelijk vitaal blijven en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen 
en dat iedereen, beperking of geen beperking, de mogelijkheid moet hebben om binnen de 
gemeentegrenzen te kunnen recreëren. Gemeente Terneuzen dient in te spelen op 
kwaliteit van leven  van de mensen op gebieden als mentaal welbevinden, sociaal contact, 
hulp bij het dagelijks functioneren en vitaliteit. Ik wil mij ook graag inzetten voor de 
jongeren en jongvolwassenen, dat het steeds aantrekkelijk voor hun blijft om in de 
gemeente Terneuzen te blijven wonen!  
Ik ben kandidaat gesteld voor een plek in het gemeentehuis, PLAATS 8 op de lijst van Top 
Gemeentebelangen. Vraag aan ieder om te gaan stemmen en OVERWEEG dan mij 
kandidatuur. 

 

 9-3.2022 (nalezen van de vorige 87 geeltjes kunt u zien op 
www.topgemeentebelangen.nl) 

          Z.O.Z                 
         


