
Hoek nieuws No. 77 
van 

Dorp en Stadhuis. 

 

Uitgave : Huis aan Huis, 1200 woningen in Hoek ( sinds 2004  !! ) betaald van 

mijn raadsonkostenvergoeding. 

 

Nieuw e-mailadres van mij per November 2018: gielvanboom@zeelandnet.nl 

Ben per 19 November 2018 van provider veranderd. Oude provider heeft echter 

oude e-mailadres abusievelijk niet verwijderd. Hierdoor zijn bepaalde berichten 

verloren gegaan. Mocht U in de periode Nov – tot nu berichten gestuurd hebben 

en geen reactie ontvangen hebben, dan weet U waaraan dit ligt. Bied U alvast 

mijn excuses hiervoor aan. 

Toekomstvisie Hoek. 

Zoals reeds in December 2018 in Geeltje 76 vermeld, wordt nu intensief gewerkt 

aan deze visie. Op 13.2.2019 werd door gemeente en dorpsraad, in het dorpshuis, 

een presentatie gegeven van diverse mogelijkheden. De ongeveer 250 

belangstellenden konden, via burgerparticipatieformulieren, hun op-

/aanmerkingen geven. Deze gegevens worden nu verwerkt. Meer informatie  

volgt. 

Overheid wil in 2030 van het ( aard- ) gas af. 

Heb 20.2.2019 vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Terneuzen 

om te onderzoeken of wij niet kunnen profiteren van onze bevoorrechte 

energiesituatie in onze gemeente ( gevestigde grote bedrijven ). Naar mijn 

mening kan het bestaande aardgasnet eenvoudig en tegen relatief lage kosten, 

omgebouwd worden op waterstof. Dit is in de jaren zestig ook gedaan met de 

ombouw van fabrieksgas naar aardgas. Als wij toen wat voorzichtiger met ons 

aardgas waren omgesprongen en geen contracten voor b.v. 30 jaar, tegen een 

guldendubbeltje, met o.a Italie ( ook per pijpleiding !! , idee van toenmalig PvdA 

minister Joop den Uyl ),  hadden afgesloten, zaten we nu niet in de problemen ! 

De overheid, nu een MINDERHEID  van de uitgebrachte landelijke stemmen bij 

de laatste gemeenteraadsverkiezingen, heeft voor de zwijgende 

ONAFHANKELIJKE MEERDERHEID, ( meer dan 33% van de uitgebrachte 

stemmers stemde op een onafhankelijke partij ), besloten om o.a. windmolens op 

zee en zonneparken, met veel subsidie, te bouwen, met als dekmantel HET 

KLIMAAT ! De rekening wordt door U, als belastingbetaler, betaald. Zou dit 

jaar al 335 euro per gezin per jaar zijn !!! 
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We zitten nu met de sanering van kernafval in onze maag. Zijn met die van 

asbest doende ! Is de volgende die van de sanering van de windmolens / 

zonnepanelen ?   

Naar mijn mening is het bovenstaande een wens van de Verenigde Staten om 

hierdoor de afzet van Russisch aardgas ( ook per pijpleiding ) naar het Westen 

moeilijker te maken. Een  strategische beslissing. Eenzelfde strategische 

beslissing, minder afhankelijk te worden van Russische olie, werd tijdens de 

Koude Oorlog genomen. De kerncentrale in Borsele werd hiertoe gebouwd. Nu 

wordt door de Overheid gezegd, Provincie ( Zeeuwen ) ruim je rotzooi op. Betaal 

de saneringskosten hiervan zelf maar !! Zou het niet mogelijk zijn dat de 

toekomstige Overheid hetzelfde gaat zeggen over de windparken op zee ? Deze 

zijn gepland voor 15 jaar. Zou dit, door o.a. nu afzien van het gebruik van 

chroom6 verven, niet slechts 10 jaar kunnen zijn ? We hebben de laatste tijd wel 

meer “ foutjes “ van de Overheid gezien. Technisch schijnt het, o.a. ook door 

vervorming van de zeebodem, niet meer mogelijk te zijn  nieuwe molens op 

dezelfde fundaties te bouwen. Gaat de Overheid dan ook zeggen Zeeuwen ruim 

je rotzooi op, betaal maar ? 

Ook ik vind het klimaat erg belangrijk. We moeten dan ook ijveren om 

wereldwijd gezamenlijk dezelfde maatregelen te nemen om te verhinderen dat 

bedrijven hun productie verplaatsen naar regio`s waar minder klimaat regels 

gelden !! Deze bedrijven kijken niet verder in deze dan de winst van het 

volgende kwartaal ! ( waarde aandeel ). 

Kijk nu naar de blauwe lucht boven U ! Deze is bezoedeld met vele condens 

strepen. Er zijn momenteel ongeveer 35.000 verkeersvliegtuigen wereldwijd, 

waarvan er 24 uur per dag ongeveer 30.000 constant in de lucht zijn. De groene 

D66 stemmers schijnen het meest per vliegtuig op vakantie te gaan !! In Afrika 

kookt men nog veel op houtkacheltjes. Heel dichtbij, in Duitsland, rijden de 

auto`s op de auto Bahn zo hard als ze kunnen ( lobby  auto industrie ).  De VS, 

China, India, Rusland enz, doen niet mee met het Europese klimaatakkoord. De  

oorlogs-/ruimtevaartindustrie draait op volle toeren ! Europa is maar een klein 

deel van de totale wereld CO2-uitstoot ! Zoals gezegd, we moeten voorkomen 

dat producenten vertrekken uit Europa vanwege klimaat(belasting-)maatregelen ! 

Wil dat mijn klein-/achterkleinkinderen hier ook nog een boterham kunnen 

blijven verdienen !! Dus wereldwijd gezamenlijk dezelfde aanpak ! 

Sorry voor het bovenstaande. Liet me weer ( te veel ) gaan ! 

“Vremdieke “ in Hoek deze week 50 jaar. 

De tijd gaat snel ! 50 jaar geleden werd, voor die tijd zeer moderne complex, 

geopend. In de loop der tijd werd dit diverse malen gemoderniseerd, maar eens 

moet men radicalere maatregelen nemen. ZorgSaam is hier momenteel over aan 

het denken. Ook de aanleunwoningen worden hier in meegenomen. Gelukkig 

doet de instelling, mede door toedoen van de vele vrijwilligers, nog steeds dienst. 



Wil al deze vrijwilligers, o.a. die van Omroep Vremdieke, die week in week uit 2 

maal per week de uitzendingen verzorgen, namens de bewoners bedanken voor al 

hun goede zorgen. 

Tip voor de beleidsmakers: De baby`s van nu gaan 60 jaar werken en worden 

gemiddeld 100 jaar ! 

Nieuwe uitvoering toneelvereniging “ D` Oekse Leute “. 

Vrijdag 15  Maart gaat er weer een nieuw blijspel in primiere in ons Dorpshuis. 

Vervolguitvoeringen op 16, 22 en 23 Maart. Voorverkoop bij de bekende 

adressen ! U moet snel zijn. Op is op ! 

Zeelucht goed voor longkankerpatienten en mensen met een hoog cholesterol. 

De “ Universiteit Gent “ en het “ Vlaams Instituut voor de Zee “ melden dat het 

bovenstaande goed is voor de gezondheid. Het is bekend dat men van zeelucht 

opknapt. Onze Oosterburen ( o.a. Roergebied ) komen niet voor niets naar 

Zeeland ( 2 uur rijden ) en dan is Hoek, met zijn overwegend westelijke winden, 

bij uitstek goed vertoeven ! In de jaren zestig, beginperiode van  Dow, werden er 

in Hoek  hele wijken voor Dow mensen gebouwd. In de Kanaalzone zitten we nu  

min of meer in dezelfde situatie. Dow en andere grote bedrijven hebben veel 

personeel nodig. Als ze dan gezond in Hoek willen wonen, kunnen ze eventueel 

per fiets naar hun werk en verstoppen ze met hun auto`s de toegangswegen niet !! 

Vandaar dat de toekomstvisie van Hoek insteekt op ongeveer 100 extra woningen 

( alle maten en soorten ). In de toekomst ( komende 40 jaar ) zullen, met de 

verwachte levensverlenging, de banen meer gesplitst worden in deeltijdbanen. 

Waar is het dan niet beter wonen in Hoek ?  

Onze Elza van Hermon 20 jaar bij Omroep Zeeland. 

Afgelopen Januari was Elza, medeoprichtster van de Hoekse Dorpskrant en 

voorloper van mijn Geeltje,  20 jaar bij deze omroep in dienst. Elza gefeliciteerd 

met deze mijlpaal en dank voor al je goede zorgen ! 

Oproep vrijwilligers voor Brandweer Hoek. 

Door pensioneringen en verhuizingen is er momenteel gebrek aan bovenstaande 

vrijwilligers. Wilde U in Uw jeugd al niet graag brandweerman worden ? Nu is 

de gelegenheid daar ! Bezoek eens een oefenavond in onze kazerne Mauritsfort. 

Deze zijn op Woensdagavonden. Bij voorbaat dank voor Uw komst. 

Roken rond aanleunwoningen Vremdieke. 

Rond en in de lift bij deze woningen wordt regelmatig s`avonds samengeschoold. 

Hierbij wordt ook ( veel ) gerookt. Verzoek deze groep de bejaarden niet te laten 

zitten met de schillen ( peuken ) en de dozen !! Bij voorbaat dank. 

Oudejaarsvuurwerk / vreugdevuur bij ons enige monument De Molen. 

Het is wederom weer goed afgelopen. Hij staat er nog ! Het was kantje boord ! 

Onze molen is oud en zeer gevoelig voor brand. Een vuurpijl in de geprepareerde 

kap is al genoeg om brand te veroorzaken ! Ook met de andere experimenten is 

het gelukkig goed afgelopen ( opgeblazen WC-pot ). De stukken vlogen wel 



tientallen meters ver. Er hadden wel doden bij kunnen vallen ! Laten we elkaar 

aanspreken op deze zaken !!! Ik spreek nu als ex risk-/ insurance manager van 

Dow ! 

 

Verkiezingen Provinciale Staten van Zeeland op 20 Maart 2019. 

Deze verkiezingen zijn zeer belangrijk. De gekozenen kiezen, met die van alle 

andere provincies, de  75 leden ( senatoren )  van de 1
e
 Kamer. Deze Kamer keurt 

o.a. de nieuwe wetten goed, b.v. de energiewetgeving !!! Ja, die waarbij U o.a. 

jaarlijks zoveel extra belasting ( 335 euro ) moet gaan betalen ! Als U het hier 

dus niet mee eens bent is deze verkiezing het juiste moment om dit te veranderen 

! GA DUS IN IEDER GEVAL STEMMEN !!! Als U dit niet doet moet U later 

ook niet meer zeuren ! 

Momenteel zijn de landelijke onafhankelijke partijen, door versnippering, met 

slechts 1 senator ( van de 75 ) in de 1
e
 Kamer vertegenwoordigd, TERWIJL 

MEER DAN 33% VAN DE LANDELIJKE KIEZERS BIJ DE LAATSTE 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP EEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ 

HEEFT GESTEMD !! U bent mogelijk dus de ZWIJGENDE MEERDERHEID ! 

Nogmaals, het is nu het moment om dit mogelijk te veranderen !! Voelt U zich 

als burger buitengesloten en ergert U zich o.a. aan de lachende Rutterianen, die al 

weer op weg zijn naar hun volgende “ foutje “. Ons was het zoet beloofd. Het 

werd zout. Nu is er een nieuwe smaak bijgekomen t.w.: BITTER ! 

De kandidaten op de Provinciale verkiezingslijsten zijn, op een enkele 

uitzondering na, onbekend. Deze proberen op het laatst op verkiezingsborden 

( geplaatst met Uw belastinggeld ) zich nog bij de burger op te dringen, gesteund 

door landelijke ministers die anders Zeeland, laat staan Zeeuws Vlaanderen, niet 

weten te vinden. MIJN PERSOONLIJK ADVIES: STEM OP EEN VOOR U 

BEKENDE  KANDIDAAT VAN EEN LOKALE ONAFHANKELIJKE 

PARTIJ! 

Verkiezing algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen. 

 Deze wordt, tegelijk met de Prov. Verkiezingen, gehouden. Ik heb in mijn vorige 

Geeltje hier al aandacht aan geschonken. Zoals U weet heb ik reeds in 

bovengenoemd bestuur gezeten en maak ik al jarenlang deel uit van de fractie 

van de Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen. 

Voordeel is o.a. dat ik, als zittend Gemeenteraadslid, kan wijzen op bepaalde    

(asfalterings- )werkzaamheden van Gemeente en Waterschap, zodat deze 

gecombineerd kunnen worden, wat voor beide partijen goedkoper is. IK STA 

ALS NO. 18 OP LIJST 3. Overweeg mijn kandidatuur. Bij voorbaat dank. 

 

Hoek, 8 Maart 2019.              Giel van Boom. 

Nalezen vorige 76 Geeltjes op: TOPBELANG.NL onder Hoek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


