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Geachte heer Langenberg, 
 
Naar aanleiding van een eerder verzoek in 2015 en de huidige veranderingen m.b.t het parkeerbeleid van Hoek van 
Holland sturen wij namens het bestuur van Windsurfing Hoek van Holland deze brief. 
 
Windsurfing Hoek van Holland een verzoek in om de tarieven van de toegang tot de parkeerplaatsen aan het strand ter 
hoogte van de Rechtestraat te herzien! heeft betrekking op het parkeerterrein dat direct naast onze accommodatie is 
gesitueerd en toegankelijk is middels een roadbarrier aan het begin van de Rechtestraat. 
 
Middels gemeente Rotterdam hebben wij vernomen dat Hoek van Holland het parkeerbeleid heeft versoepeld. De 
strandganger, de horecabezoeker en de sporters die naar het hoofdstrand komen kunnen, vanaf heden, kosteloos 
parkeren. Een zeer goede beslissing wat zeker zijn vruchten gaat afwerpen. Zeker nu je ook direct aan het strand kan en 
mag parkeren! 
 
De woorden die eerder gebruikt zijn om de parkeerkosten door te voeren gaan dus niet meer op. De toenmalige college 
wethouder en verantwoordelijke voor strandzaken riep: “ Voor de eretribune van Hoek van Holland moet betaald 
worden“. Echter nu is het helemaal gratis. 
 
U zult wel begrijpen dat bij onze leden de huidige situatie niet alleen vragen opwekt maar ook veel irritatie en 
ontevredenheid! Onze leden betalen naast ledengeld en stallingskosten ook nog eens 300 euro per jaar voor een 
parkeerpas. Dit staat niet meer in verhouding tot de beslissing die is genomen om gratis te parkeren op het hoofdstrand 
door te voeren! Waarom nu nog 300 betalen terwijl je enkele meters verderop en aan het strand kunt parkeren en zelfs 
kan sporten? U zult begrijpen dat dit niet kan en ook niet de wens is van de gemeente.  
 
Om verschillende redenen vragen wij u dan ook het volgende: 

1. om het gratis parkeren, per omgaande, in te voeren voor de rechterstraat en de reeds betaalde 300 voor 2016 
aan de mensen die betaald hebben te retourneren. 

2. om op zeer korte termijn een gesprek te initiëren tussen verantwoordelijke van de gemeente Rotterdam en het 
bestuur van Windsurfing Hoek van Holland. Van uitgaande dat punt 1 wordt doorgevoerd hebben wij als 
bestuur nagedacht over de mogelijkheden voor in de nabije toekomst. 
 

Hopende hiermee een duidelijke uiteenzetting te hebben gedaan 
 
Vriendelijke groet, 
 
Dennis van Eijck 
Voorzitter Windsurfing Hoek van Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 : begeleidende email mei 2015 
Bijlage 2: brief aan Langenberg mei 2015 
 
 


