
          De Stichting De Bonnen stelt zich ten doel de kwaliteit van landschap, landbouw en natuur in de Bonnen te bewaren, te bewaken            
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Aan: het Dagelijks Bestuur 
  van de deelgemeente Hoek van Holland 
  Postbus 10, 
  3150 AA Hoek van Holland. 
 
Betreft: Gebiedsvisie De Bonnen 
 
 
Hoek van Holland, 
15 februari 2005 
 
Geacht bestuur, 
 
De raad van de deelgemeente Hoek van Holland heeft in haar vergadering d.d. 20 november 2003 
unaniem opdracht gegeven in het eerste kwartaal van 2004 een gebiedsvisie voor de Bonnenpolders  
te (laten) maken en deze ter goedkeuring in het tweede kwartaal aan de raad ter goedkeuring voor te 
leggen. Deze gebiedsvisie werd noodzakelijk geacht om samenhangend beleid te voeren, beter te 
sturen en verdergaande verpaupering te voorkomen. 
Helaas is het niet gelukt om binnen de daarvoor gestelde termijnen aan deze opdracht te voldoen. 
Inmiddels is er echter in het najaar van 2004 wel driemaal overleg geweest met de betrokken partijen 
en is er overeenstemming bereikt over de formulering van de opdrachtomschrijving.  
Door een aantal partijen wordt een bijdrage aan het totstandkomen van de gebiedsvisie geleverd. 
Tevens heeft de raad van de deelgemeente Hoek van Holland in haar vergadering van 16 december 
2005 besloten een bijdrage van � 5.000,- beschikbaar te stellen. Hiermee is het ook financieel 
mogelijk geworden een opdracht te verstrekken. 
Het bestuur van onze stichting zal het op prijs stellen als er nu op korte termijn een aanvang genomen 
kan worden met het opstellen van deze gebiedsvisie en er dus ook snel uitvoering gegeven kan worden 
aan de genoemde raadsbesluiten en opdrachtformulering.  
 
met vriendelijke groet, 
 
 
ing. L.W. Vreugdenhil 
secretaris Stichting De Bonnen 
    
c.c.: - raad deelgemeente Hoek van Holland 

secretariaat:        Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland 
 
telefoon:             0174-384807 
fax:                     0174-386161 
e-mail:                info@debonnen.nl 
website:              www.debonnen.nl 
 
bank:                  Rabobank Westland Zuid-West 
rekeningnr.:       3732.63643 


