
HOEK NIEUWS No. 90 
van Dorp en Stadhuis. 

Marc de Haas –Raadslid Gem. Terneuzen/ Giel van Boom 
steunfractie Gem. Terneuzen  
 
Restwarmtenet 
Hoek is aangewezen als pilot project om te onderzoeken of we onze huizen kunnen gaan 
verwarmen met Restwarmte van de fabrieken in plaats van met gas.  

In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het oprichten van een 
belangenvereniging welke de belangen van alle inwoners zal behartigen. Er is een website 
gemaakt: www.restwarmtenethoek.nl en op het dorp zijn flyers-inschrijfformulieren 
bezorgd. 
Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente ondertekend en daarbij 
was de pers aanwezig. Tijdens een interview voor de radio vroeg de journalist:  “noem eens 
een reden waarom je geen lid zou worden”?  Daarop wisten we geen antwoord te geven. 
Momenteel hebben we meer dan 200 leden en het aantal neemt nog toe, maar … er zijn 
1351 adressen in Hoek dus we zijn nog niet op een gewenst aantal. 
Op zaterdag 3 december gaan we een informatie- / ledenwervingsdag organiseren. We 
vertrouwen erop dat er een hoge opkomst zal zijn en dat veel bewoners hun vragen 
persoonlijk komen stellen. 
Nadere informatie volgt nog, zie o.a. de website en de informatieschermen in de winkels 
Ben je nog geen lid, maar wil je wel dat jouw belangen behartigd worden, meld je dan aan 
via de website of de flyer. 

Nieuw bestuur Dorpsraad Hoek 
We willen hierbij Kees, Ko, Giel, Mien en Nelly hartelijk bedanken voor al het werk wat zij 
jaren lang hebben verricht voor dorpsraad Hoek. Zij hebben d.m.v. de omgevingsvisie Hoek 
weer op de kaart gezet, waardoor de actuele en toekomstige ontwikkelingen (waar onder 
MFA) in Hoek überhaupt in proces zijn.  
Er zijn nieuwe leden toegetreden tot de dorpsraad die de belangen van Hoek verder gaan 
vertegenwoordigen en de leefbaarheid in Hoek hoog in het vaandel hebben staan. André 
Jongekrijg (secretaris), Peter Vergouwe (penningmeester), Sandy van Hoorn, Ilse de Feijter, 
Ronald de Ritter, Mark Cijsouw zijn naast de al zittende bestuursleden Peter de Koeijer 
(voorzitter), Jordi Overbeeke en Chantal van Hoorn het nieuwe bestuur. Voor meer info 
over onze prachtige dorp Hoek kan je altijd een kijkje nemen op www.hetdorphoek.nl.  
 

 

http://www.hetdorphoek.nl/


Nieuwe wijkwethouder voor Hoek 
Na de Gemeenteraadsverkiezingen is Jeroen de Buck van Top/ Gemeentebelangen, 
aangewezen als de nieuwe wijkwethouder voor Hoek. Met zijn 28 jaar is hij direct één van 
de jongste wethouders in Nederland!  

Actie COOP 
Tot het eind van het jaar kunnen inwoners hun flessen inleveren ten behoeve voor nieuwe 
outfits voor de jeugd van HPC’16! Heb je als organisatie, vereniging ook een ‘goed’ doel, 
dan kunt u altijd terecht bij Lennart Ruben van COOP Hoek. 

Beheer AED 
Het beheer van de AED op de markt in Hoek is overgenomen door de COOP. Dit was eerder 
in het beheer van EHBO Hoek. Mochten hier vragen over zijn, dan kunt u terecht bij Lennart 
Ruben van de COOP. 
 

WK VOETBAL volgen bij Café de Molenhoek! 
Zoals we van Thijs en Yentl gewend zijn kunt u uiteraard alle wedstrijden van het WK 
Voetbal in Qatar bekijken. Ze zorgen voor de wedstrijden van Nederland weer voor leuke 
acties en uiteraard zal het café weer worden omgetoverd tot een indoor stadion! Voor 
meer info verwijzen wij naar de facebookpagina van café de Molenhoek waar het 
programma tot het eind van het jaar op staat. 

Eind van een 10 jarig tijdperk  
Na bijna 10 jaar lang het café, het restaurant en het hotel van de Molenhoek uitgebaat te 
hebben gaan Thijs en Yentl stoppen en gaan voor een andere uitdaging. Ze zijn zeker nog 
tot het eind van het jaar werkzaam. In de loop van 2023 zal de Molenhoek dan 
overgenomen worden door een andere uitbater. 

 

 

 18-10.2022 (nalezen van de vorige 89 geeltjes kunt u zien op 
www.topgemeentebelangen.nl) 

          Z.O.Z                 
         

http://www.topgemeentebelangen.nl/

