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Marc de Haas –Raadslid Gem. Terneuzen/ Giel van Boom 
steunfractie Gem. Terneuzen  
Allerbeste wensen in 2023 
Er is weer een bijzonder jaar verstreken! De corona verdween langzaamaan naar de 
achtergrond en de oorlog in Oekraïne kwam alweer voorbij.  Dit had ook gevolgen voor ons 
land met een grote toestroom van vluchtelingen, de hogere energie -en brandstofprijzen en 
een inflatie die we de afgelopen 40 jaar nog niet hebben meegemaakt! Kortom, weer een 
hoop uitdagingen waaraan we als land en gemeenteraad Terneuzen aan bloot worden 
gesteld. Desondanks wensen wij iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023 toe!  

Infodag Restwarmtenet Hoek 
Zaterdag 28 januari is er een infodag van de Vereniging Restwarmtenet Hoek.  Er is een vrije 
inloop in PKN Kerkcentrum Hoek van 9.30 uur tot 14.30 uur, aanmelden is dus niet nodig. Er 
wordt een film getoond met interviews en er zijn verschillende vertegenwoordigers 
aanwezig van betrokken partijen zoals DOW, Witteveen en Bos, Netverder, Zeeuwind, 
Restwarmtenet Hoek. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw vraag altijd stellen 
via info@restwarmtenethoek.nl. Op het moment van schrijven zijn er al 422 leden van het 
restwarmtenet Hoek! Neem ook eens een kijkje op de site www.restwarmtenethoek.nl.  

Damesvoetbal terug op DENOEK!? 
Zullen de ‘gouden’ tijden van het damesvoetbal in Hoek weer herleven!? Ben je een dame 
van 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om bij HSV HOEK te voetballen of een aantal keer 
mee te trainen? Stuur een mail naar hsvhoekdames@hotmail.com.  

Actie COOP 
Tot en met maart zal Stichting de Zonnebloem het goede doel zijn bij de COOP. Heeft u lege 
statiegeldflessen? Lever deze dan in bij de Coop in Hoek en druk op de knop doneren. De 
opbrengst gaat naar Stichting de Zonnebloem en het mooie is dat de Coop de opbrengst zal 
verdubbelen! De Stichting vindt het vooral belangrijk dat een lichamelijke beperking geen 
belemmering hoeft te zijn. Door te doneren kunnen zij bezoekjes aan huis, dagjes uit, 
groepsvakanties, etc… organiseren! 
 
Update nieuwbouw Langestraat 
De prijsvraag voor projectontwikkelaars is inmiddels de deur uit en er wordt eens deze 
dagen bekent wie de projectontwikkelaar gaat worden voor locatie Langestraat (Op Weg). 
Er staat wel vast dat er 10 levensbestendige woningen komen met een groenstrook. 
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Update windlust II 
Het wordt steeds meer duidelijk hoe windlust II 
eruit komt te zien. Hier wat punten op een rij: 
- Volgens huidige planning start de bouw van de 
mfa in de zomer van 2024 
- De speelkooi verplaatst mee naar de 
multifunctionele buitenruimte van de mfa 
- De verwachting is dat de mfa na de zomervakantie 
van 2026 in gebruik zal zijn 
- Bij de ontwikkeling van de kavels staat het nog 
niet vast welke woningtypen er komen. Hier wordt 
ook gekeken naar de vraag en behoeftes van de 
inwoners (vrijstaand, 2 onder 1 kap, 
rijtjeswoningen). 
- TWEEDE KWARTAAL 2024 START DE VERKOOP VAN DE KAVELS 
 
Nieuwe uitbater café de Molenhoek 
Molenhoek vrienden! Het jaar 2023 is begonnen en dat betekent ook dat wij vanaf nu een 
stapje terug zullen doen in de Molenhoek. Niet getreurd, de komende maanden zullen wij 
Monique klaar stomen om onze zaak zelfstandig uit te baten. Zal zij op haar manier de 
Molenhoek runnen samen met ons team de Molenhoek. Denk hierbij aan de maandelijkse 
bingo’s die terug komen, vrijmibo’s, live muziek en natuurlijk nog veel meer!  
Voorlopig zal ons restaurant dus gewoon open blijven en is er weer een nieuwe (bezorg) 
kaart. Openingstijden: do t/m maandag vanaf 15.00 uur. Groetjes Thijs en Yentl. 

Provinciale verkiezingen 15 maart 2023 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen maart vorig jaar was er slechts 1 stembureau in Hoek (in 
de kerk) aanwezig voor 1 dag. Sinds jaar en dag waren er in Hoek 2 stembureaus. (veel 
stemmen van bewoners, familie en personeel van Vremdieke alsmede veel oudere 
omwonenden brachten daar hun stem uit).  
Derhalve moesten toen alle Hoekenezen op 1 dag hun stem uitbrengen. In Sas van Gent en 
Axel had men hiervoor 3 dagen de tijd. (In Axel zelfs 1 dag 3 stembureaus). 
Door de beperking in Hoek heeft dit het opkomstpercentage met 20% verminderd. 
Onze commissaris van de Koning Han Polman, heeft voor bovenstaande verkiezingen op 15 
maart het belang van opkomst benaderd. Hoop dat de service aan ons Hoekenezen dit jaar 
weer hersteld wordt. Maak voor de bovenstaande verkiezingen op 15 maart een notitie in 
uw agenda.GA IN IEDER GEVAL STEMMEN! 
 
 
 

 16-01.2023 (nalezen van de vorige 90 geeltjes kunt u zien op 
www.topgemeentebelangen.nl) 
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