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Dorp en stadhuis.

F»rivewiekturbine perceel Koudepolderstraat 22 (bebouwde kom ).

Zoals bekend heeft de gemeente een bouwvergunning voor bovenstaande windmolen afgegeven.
I-liertegen hebben Dorpsbelangen, alsmede omwonenden, bezwaar gemaakt.
Om te voorkomen dat de bouw van de wiekturbineal gestart kan worden voordat aile procedures
cloorlopen zijn, hebben omwonenden een " voorlopige voorziening " aangevraagd bij de
Rechtbank in Middelburg. Deze zaak heeft 20 November j.l. gediend. Het ging specifiek over de
veiligheid van de wiekturbine, daar deze zonder certificaten geplaatst zou kunnen worden in een
omgeving waar mensen verblijven, t.W. omwonenden en bezoekers bouwmarkt I begraafplaats.
De rechter heeft de bewoners in het gelijk gesteld en voorlopig mag er niet gebouwd worden.

De overige bezwaren die er nu lopen zijn er nog steeds op gericht dat de vergunning, voor - - - 
;)laatsing binnen de bebouwde korn, wordt ingetrokken.
We wachten het verdere verloop van deze zaak af Ik houd U op de hoogte.

Kerstmarkt in "Vremdieke".

Woensdag 12 December is hier weer de jaarlijkse kerstmarkt. Er staan kraampjes met o.a.
I<:erststukjes,kerstkaarten alsmede sierraden. Verder worden er wafels en oliebollen gebakken en
verkocht. Net als vorig jaar zal er weer een huifkar door ons dorp rijden en draait heel de middag
het "Rad van Avontuur" met veel leuke prijzen. ledereen wordt hierbij uitgenodigd.

Overdekt schaatsen op de Markt in Terneuzen.

Van 14 December tot 6 Januari kan er weer geschaatst worden. Dit is speciaal voor o.a. de leden
van onze ijsvereniging " Wel gebogen niet gebroken ". Deze kunnen, tegen de normale tarieven,
zich alvast in vorm rijden voor de komende wedstrijden op onze Kreek. Het is al weer even
geleden dat we op de Kreek konden schaatsen, maaldeze winter gaat het gebeuren !!!

Internet apotheek - NEE.

Bovenstaande brochure vandaag gezien in de wachtkamer van onze Hoekse doktoren. De
gezamenlijke doktoren in Terneuzen hechten aan het behoud van de huisapotheek bij hun
)ractijk. Het verdwijnen van de huisapotheken zou wederom een verarming voor de patienten
~ijn.Zonodig moeten we op de barricaden hiervoor. Het is maar dat U het weet!!

<opie voor mijn " GEELTJE ".

~lIe verenigingen I organisaties kunnen kopie voor mijn geeltje indienen. Daar ik een geeltje
Jitgeef als er genoeg algemeen nieuws is, kan het voorkomen dat ingediende kopie niet geplaatst
canworden of dat het evenement reeds heeft plaatsgevonden. Houdt U hier s.v.p. rekening mee !!

Z.O.z. .
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Gemeentelijke informatieavond over "Windlust ", alsmede speelvoorzieningen in heel Hoek.

In Hoeknieuws 19 heb ik aangekondigd dat bovenstaande avond half November zou
plaatsvinden, alwaar de uitgewerkte plannen gepresenteerd zouden worden. Achteraf vergt de
voorbereiding van de gemeente echter toch meer tijd. De nieuwe datum voor deze avond zal nu
waarschijnlijk januari 2008 zijn. De gemeente zal zelf huis aan huis de uitnodiging hiervoor in heel
Hoek rond laten brengen.
Reeds vorig jaar heb ik verzocht "Windlust 2 " in gang te zetten, daar de voorbereiding van
"Windlust 1" zeven II jaar geduurd heeft. Misschien dat we in Januari hier ook iets over horen.

Nieuwe rotonde in de provinciale weg Hoek - Terneuzen ( bij Altenastraat I voetbalveld ).

De Provincie Zeeland deelt in het Advertentieblad van 31.10.2007 m.b.t. bovenstaande rotonde
het volgende mede :

1. Rotonde wordt door plaatsing van borden 01 aangeduid als rotonde met verplichte
rijrichting.

2. Verkeer op rotonde heeft voorrang. Bord B6.
3. Het verkeer op de fiets-Ibronmetspaden rond de rotonde dient voorrang te verlenen aan het

kruisende ( moter-) verkeer.
Neemt de nieuwe situatie goed in U op ! Rijdt voorzichtig !!

Open Kestmarkt openbare lagere school "Op Weg" op Donderdag 20 Dec. Van 18.30 - 20.30.

Van 18.00 - 1900 uur eten de leerlingen op school gezamenlijk een kerstmaaltijd. De Kerstmarkt
buiten gaat open om 18.30 uur en wordt "bemand" door hulpouders van de school. Omstreeks
19.00 uur komen de leerlingen naar buiten en worden er foto's gemaakt. Aansluitend zal er een
ingestudeerd kerstlied ten gehore worden gebracht.
Tijdens de markt worden er werkjes van de leerlingen verkocht. De opbrengst gaat grotendeels
naar Oxfam-Novib. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd want er staan kraampjes met eten
en drinken. Tevens zijn er levende dieren, vuurkorven, gezellige muziek alsmede een leuke
aankleding I verlichting. Kortom we hopen op lekker winterweer. Aile inwoners van Hoek en
omstreken zijn welkom !Mocht het erg slecht weer zijn of de verwachtingen zijn ronduit slecht
dan wordt Dinsdag 18 December besloten of het well niet doorgaat.

St. Nicolaas en Kerstman.

Namens ( bijna ) aile inwoners van Hoek bedankt voor Uw komst naar ons dorp. Dank aan aile
mensen die meegewerkt hebben om U weer op tijd hier te kunnen presenteren. De "TOM TOM" is
weer uitstekend van pas gekomen.

Beste wensen

Mede namens Riet prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2008.

Giel van Boom - Raadslid TOP Gemeentebelangen 28.11.2007

P.S.: U kunt de vorige 19 Hoeknieuwsuitgaven nalezen op : www.topbelang.nl ( doorklikken
op Hoek).
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