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VoorwQord
Inleiding
Voor u figt het OebledeversLag van het Gebied Rozenburg 2019. Het is rmj. als technisch*
voorzitter van de Gebiedscommissie Rozenburg, een eer deze aar> u te künr>en presenteren
en het voorwoord hiervan te mogen verzorgen Ik hoop dan ook kort uiteen te zetten waar de
Gebiedscommissie Rozenburg zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.
Gebiedscommissie van Rozenburg.
Maandelijks heeft de Gebiedscommissie Rozenburg een openbare vergadering, in die
vergaderingen worden bewonersinitialieven behandeld. kur>nen er presentaties worden
gegeven en worden adviezen {gevraagd & ongevraagd) vastgesieid en verzonden naar het
Col lage van Burgemeester & Wethouders. Een vast onderdeel van deze vergadenng is het
'inspreekrecht’ door de burgers, waar eigenlijk iedere vergadering gebruik van wordt gemaakt.
Een gewoonte die de Gemeente Rozenburg al voor de gemeentelijke herindeling in 2010
hanteerde en is gecontinueerd Daarnaast houdt de Gebiedscommissie Rozenburg
maandelijks een inloopspreekuur waar burgers zonder afspraak gebruik van kunnen maken
De Gebiedscommissie van Rozenburg is met ingang van deze termijn {2016-2022) begonnen
met een 'werkgroepen'-systeem, waar een vertegenwoordiging van de
Gebiedscommissie led en werkgroep-lid van is. zij uit hun midden een aanspreekpunt hebben
aangewezen en zij op afgesproken momenten vergaderen met de betreffende clusters en
diensten en vraagstukken uit de Rozenburgse gemeenschap bespreken of t>espree<baar
maken. De werkgroepen werken met besluitvormend’, wat voorbehouden is aan de voltallige
Gebiedscommissie in openbaarheid m vergadering bijeen Wel kunnen zij als werkgroep
gevraagde en ongevraagde adviezen voorbereiden voor de Gebiedscommissie die dan ook in
openbaarheid worden besproken Er zijn zes werkgroepen kleine projecten, grote projecten,
welzijn 6 veilig, economie 6 klankbordgroep, kleine kernen en representatie.
Bewoner»! n Itl atieven
In 2019 werden 38 bewoners initiatieven ingediend en behandeld door de Gebiedscommissie
Rozenburg. Alle bewonefsmitiatieven zijn, al dan met in meerderheid van stemmen, toagekend
door de Gebiedscommissie. Een stijgende lijn voor wat betreft het aantal ingediende
bewonersinitiatieven. Een teken dus, dat hier beker^dheid aan i$ gegeven en dit zijn vruchten
afwerpt Met deze bewonersinitialieven, klein en groot, werd Rozenburg weer een beetje
mooier, leuker en levendiger! Onze dank gaat omgekeerd dan ook uit naar alle indieners!
Landtong Rozenburg
Een van de grootste hoofdpijndossiers die ons Gebied kent betreft toch wel de Landtong van
Rozenburg Eerst bestond er de dreiging van de bouw van grote distributieloodsen in onze
enige voortuin. Gelukkig kon de dreigende bouw van distributieloodsen vlak voor nel
zomemeces definitief worden afgewend Direct na het zomerreces werd het Gebied Rozenburg
geconfronteerd met de mogelijke bouw van een groot walstroomproject in hetzelfde gebied
Intussen heeft zowel College van B&Wals Gemeenteraad zich unaniem uitgesproken ’voor
het behoud van het groene karakter van de Landtong' Iels wat op Rozenburg met gejuich is
ontvangen, maar wat wel nog moet worden waargemaakt en moet worden geborgd Het
College van Q&w is druk in gesprek met betrokken partijen. Met walstroomproject heeft de
Gebiedscommissie Rozenburg, omdat zij de noodzaak van dit project ook inziet, ‘geslikt', al Is
men ook daarvan nog de wonden aan het likken Onze dank gaat hierin in het bijzonder wel uit
naar Wethouder Bonte, die zich zeer actief en positief heeft bemoeid met dit projecten de
bijbehorende participatie om er voor alle belanghebbernjen het beste uit te halen. Het Is van
groot belang voor alle partijen om spoedig rust te creeren op dit dossier zodat de Landtong op
een correcte manier behouden kan blijven als het natuur- en recreatiegebied van Rozenburg
en de Rozenburgers

Kleine K^nen
R()2enbur@ is samen met Perms en Hoek van Holland één van de dne kleine kernen, ook wel
bekervrl als de buitengebieden van de Gemeente Rotterdam Onze kernen leggen ver
verwijderd van de stad Rotterdam Dat vraagt n«t alleen om een andere benadering of insteek
van beleid, maar ook soecifieke aandacht als het gaat om allerlei andere zaken Voor onze
kleine kernen kan de vergnjzrng een jirobieem zijn als het gaat om het in standhouden van ons
voorzieningenniveau, maar ook de bereikbaart)eid van ons dorp kan snel onder druk komen te
staan. Vaak merken we dat Rozenburg m verschillende opzichten echt een eiland i$. De
Gebiêdscommissie Rozenburg is tevreden over het feit dat de Kleine Kernen nu als aparte
portefeuille zijn ondergebrachi bij VStelhouder Kalhmann en tevreden over het fart dat er ook in
beleid specifieke aandacht komt en is voor de kleine kernen De kleine kernen Hoek van
Holland. Perms en Rozenburg komen gemiddeld 3x per jaar m dit kader bij elkaar. Rozenburg
was dit jaar 1 x gastheer voor deze werkconferantle Als Rozenburg wachten we dar> ook in
spanning op de eerste grote resultaten van de uitvoering van dit beleidi
Da BiR>gelden
Het afgelopen jaar zijn ook de laatste knopen doorgehakt voor wat betreft de inzet ven de
laatste BIR-gelden (Bestemming investeringen Rozenburg), de erfenis van de schatkist van de
zelfstandige Gemeente Rozenburg Met die gelden konden we als Rozenburg een nieuw
Mullifunctoneel Centrum laten bouwen met zwembad en sporthal, maar ook ons
Raadhuisplein revitaliseren, inclusief prachtig watereiemenl
Kleinere projecten zoels een nieuw kunstwehc op de Veerstoep van Rozenburg en
vlaggenmasten bij de dorpsentrees met daarin een vlag van Rozenburg en een vlag van
Rotterdam zijn de laatste kleine projecten dis dit jaar ten uitvoer werden gebracht Zowel het
kunstwerk op de Veerstoep als de vlaggenmasten tonen de verbondenheid die Rozenburg en
Rotterdam met elkaar heeft.
Een laatste nog grote wens van de Gebledscommissie Rozenburg hierin, is een aparte
ontsiurting op de Droespolderweg van industrieterrein De Pothof waarvoor nog eert laatste
bedrag in de BIR-geiden Is gereserveerd. Een aanvulling vanuit de stad ts cyp korte termijn
noodzakeitjk om drt ten uitvoer te kunnen brengen Op de langere termijn zal drt geU hier niet
voor gereserveerd kurtnen blijven als realisatie urKilijft, immers, de BIR-gelden>constructie Is
zoats bekend een aflopende constructie.
Vanuit het College van Burgemeester & Wethouders
In hel afgelopen jaar brachten ook leden van het College een bezoek aan Rozenburg.
Burgemeester Aboutaieb bezocht Rozenburg tweemaal, voor een iivê-uitzendmg van Radio
Rijnmond vanuit Muziektheater De Ontmoeting en voor de onthulling van het informatiepaneel
van de Blankenburgverbtnding tn de Rozenburgse bibliotheek.
Wethouder Bonte bezocht Rozenburg maar liefst acht keer, tn het kader van het Power2Gasproject waarbij een nieuwe Intentieverklaring werd ondertekend voor dit project en waa^ij een
tweede fase van dit project feestelijk werd gestart. Door de contacten, destijds g^egd door
portefeuillehouder Frank Schellenboom van de Deelgemeente Rozenburg (periode 2010>
2014), kan Rozenburg op het gebied van duurzaamheid voorop lopen. Rozenburg wordt
hiermee op zeer positieve wijze op de kaart gezet. Een zeer actieve rol wordt hier ook
gespeeld door de Rozenburgse woningcorporatie Ressort VNtonen ('Rozenburg, het meest
duurzame do^ ir^ de haven ), die samen met de Gebledscommissie Rozenburg en de
Gemeente Rotterdam graag werkt aan een duurzaam Rozenburg. Daarnaast vervulde

Wethouder 8onte een zeer actieve rol bij de participatie rond het watstroomproject op de
Landtong, zoals eerder genoemd in drt voorwoord
Eveneens een woord van dank aan 'ortze' Wethouder Kathrr^nn die enkele keren Rozenburg
bezocht om met ons te spreken over de ontwikkeftngen op de landtong, maar ook over
ovenge zaken aangaande 'Kleme Kernen’.
Wethouder Kasmi kwam op Rozenburg om op de Veerstoep van Rozenburg een nieuw
kunstwerk te onthullen.
Ook weten steeds meer gemeenteraadsleden de weg naar Rozenburg te vinden, en brachten
enkelen van hen een werkbezoek aan ons Gebied. Van overige Collegeleden i$ niet bekend
dat ZIJ Rozenburg hebben bezocht. Oit was dan m ieder niet in gezameniijtdteld met de
Cebiedscommissie Rozenburg.
Het komertde jaar
Op 16 maart 2020 iS het exact 10 jaar geleden dat Rozenburg onderdeel werd van de
Gemeente Rotterdam. Oe Gebiedscommissie Rozenburg heefteen programma in
voorbereiding om hier met burgers, College van 8&W, Gebiedsccmmissie. Gemeent^ad.
gebiedsorgamsatie en betrokken ambtenaren bij stil te staan In die 10 jaar was Rozenburg in
de periode 2010-2014 een Deelgemeente en sinds 2014 heeft Rozenburg een
Gêbiedscommissie Een bestuurlijk gezien roenge tjdl
In het komende jaar zal de Gebiedscommissie Rozenburg zich blijvend inzetten, samen met
haar partners en de gebiedsorganisatie, voor Rozenburg, de Rozenburgers en haar belangenl
Oat doen we graag ook samen met u als Gemeenteraad en als College van Burgemeester &
Wethouders!
Rob Oostertee
Gebiedscommissie Rozenburg
Lid & technisch'voorzitter

-7

'r\

1. Communicatie met de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de
vaststeiling en de uitvoering van het gemeentelijk beieid in de gebieden.
Participatie en Representatie
De gebiedscommissie Rozenburg heeft m 2019 in totaal 58 participatiebi|eenkomsten
gehad. Kijk hieronder voor meer informatie hierover
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ActivHftit
Wethouders bezoek Bonte & Kathmann
NieuwiaarsbiieenKomst oebied Rozenburo
Informatiebiieenkomst welaevina Afvalcontainers
Riieenkomst Klankbordoroeo Zuidoever
Conferentie Gezondheid Welbevinden Veerkracht
Inloooen informatiemarkt MER Porthos
Aloemerte ledenveroaderino EMR
Partjcioatiebiieenkomst hemkina HorecaoebledSDian
Wandelina door bomenbuurt (Acacialaanl
Oao van de Bouw
Wereld Vluchtefinoen dao
Conferentie Lokale Eoemiefransitie Rozen bura
Fietstocht oroene Gordel
Wandeltocht LEM
Conferentie 'Samen uit de Knooo’
Informatiebiieenkomst JonoOIO
Biieenkomst innchtinosolannen Abelenlaan
Bijeenkomst Cruiiffcourt
Biieenkomst soeelolekken
ParticiDatiebiieenkomst Walstroomoroiect
1 nformatebiieenkomst 8 lankenburaverbindina
DoTDSOverlea
Inlonnhiieenkomsten
Gebiedscommissie vercaderinoen

e

Oe gebiedscommissie Rozenburg heeft In 2019 ïn totaal 98 repreaentatleve
bijeenkomsten/functies vervult:
Activiteit
Nieuwjaarsreceotle VTV Eurohof
NiAijwiaars recente EMR
NieuwiaarsreceDtle W Rozenburo
Feestellike eredienst samenwerkinasoemeenta CCoK-GKV
Rontft avnrrt SmonksnjiiverR
Fondsenfair
Ooen Huis nieuwe locatie Carevn Het Anker
Koninasdao
Doöenherdenkina
FxoosiTie Beelden od Rozenburo
Zomerfestival
Overhandtoma beeld aan de Rozenburoers
Veteranen daa
Ciiltiirelft kennismakino en ontmoetlno
Onderteken in 0 Rotterdams Kfimaatakkoord
Keeo it Clean Dav
Ooen dao Oualm
Onthul lino tetter "R"
Rozen buros OoQStfeest
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SvmDOSium 25 laar EIC {Educatief Informatie Centrum)
Orwnina Avondvierdeaase
Onthullino informatiezuil Biankenburov^IndinQ in de Bibliotheek
Stakeholdersbiieenkomst Blankenburgverbind! na
Korosavond Brandweer Rozenburg
Onenina Ter.h7Do m Soiikenisse
Wertóezoek Heerema {THIALFJ
Kennismakingsbezoek Burgemeester van Oosten (Gemeente Nissewaard)
Oneninn ftRiaffitte 'Rozenburo Dansf
Onthulling osdenkcaaftje hetsveiliqe Laan van Nieuw Blankenburg
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.luhileiim Carnavalsveren in ino de Smooksnuivers
Er zijn in 2019 jaar 10 jubilerende bruidsparen bezocht en ook werd een
I01-iarlge bezocht
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Bufendao 2019
Daa van de Ouderen
Ooen dac Theemsweotracé
Ooenino Huis van de Wijk Plus
Gezonöheidsmarkt XL
Concert Canticum Novum
Het Jaar 1969
Vrijwil tkiersavnnrt
Ooenina schaatsbaan Rozenburg (oniwiis
Presentatie 9” editie Rozenburg leeft
Nifiijwiaarsrerftr>tie Gemeente RoHerdam
Uiireikrna keurmerk Veilio & Schoon’ MFC
Sleuteloverdracht Smooks huivers
Ooenino Soonsorloob RK6S De Rozenhorst
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Ia. Het toepaasen van interactieve beieldsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen.
De gebiedscommissie Rozenburg heeft rredio 2016 de Wijkagends opgesteld. Asn inwoners
en ondernemers is een reactie gevraagd De reacties zijn sarnen met de leden van lüe
GêDiedscommissie en ambtenaren besproken. Een groot aantal reacties zijn, waar mogeiijk
verwerkt in het Wijkagenda 2019 - 2022
De wijkagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een wijkactiepian. D<t wijkactiepiar> wordt met de
ambtenaren van de verschillende clusters in concept opgesteld en in de gebiedscommissie
vergaderingen elk kwartaal besproken.
Het wijkactieptan 2019 rs tot stand gekomen door een integrale aanpak van de verschillende
clusters cvn te kijken hoe wij aan de i^orrteiten van de Wlikagenda invulling gaan geven
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I Rozenburg
Groen
is wat we
Samen
Doen

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonerslnitlatieven en
participatie.

Budget gebiedscommissies, wi|kraden of wijkcomilés
De gebiêdscommissie beschikt over een budget voor participatie» bewonersinibatieven er>
representatie Het budget 2019 bedroeg € 6,1 miljoen voor de gezamenlijke
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités. in het jaadijks verslag legt de
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités v^ntwoording af over de besteding van het
budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie.
Budget gebiedscommieeie Rozenburg 2019
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersmitatieven en
representatie Het bedrag waar de gebiedscorrvnissie Rozenburg over beschikt wordt door het
college bepaald en bedraagt voor 2019 € 246.050,00

Rozenburo
Beorotmo
Üitaaven Bewonersinitiatieven
Üitoaven ParticiDatie
Üitaaven Reoresentatie
Totaal

Bearotinq
246 050

.
246.050

Realisatie

SaJdo

.
125 584
87.506
1.074
214.264

33.786

(Zie de bijlage vooreen uitsplitsing van de bewonersinitiatieven.)

3. Het (on)gevraagd (gekwalificeerd) adviea geven aan het
gemeentebeatu ur.
Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomiiée zijn bevoegd het gemeentebestuur te
adviseren. Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomilés kunnen gevraagd en ongevraagd
adviseren Hel college van B&W kan gemotiveerd afwijken van een advies van de
gebiedscommissie. Het college van 0&W zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie In
2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, tn 2017 68% en in 2018 59%. Het
college van B&W streeft ernaar om in 20l9 90% van alle adviezen - gevraagd en ongevraagd
- gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. De Gebiedscommissie
Rozenburg heeft 22 keer advies uitgebra^t, waarvan 4 ongevraagde en 18 gevraagde
adviezen. Er is 20 keer terugkoppeling ontvangen op deze adviezen. Onderstaande vindt u
een overzicht van de adviezen
Nr

2
3

Datum
uilaaand
18 ^bruarl
2019
19 maart 2019
23 april 2019

4

15 april 2019

5

27 mei 2019

6

27 mei 2019

7
8

29 mei 2019
24 juni 2019

9
10
11
12

11 iull2019
3 sent 2019
20seot2019
23 sept 2019

13

23 sept 2019

14
IS

24 seot 2019
24 sept 2019

16

14nov 2019

17

lOokt 2019

18

11 dec2019
Datum
uitgaand
27lum2019
3 seot 2019
10OM2019
11 dec2019

1

19
20
?1
22

Van

Onderwerp

B&W Gevraagd advies inzake Uitvoenngsprogramma Kleme
Kernen 7020.2030
6&W Gevraand advies inzake reflectie Havenvisie
6&W GevrBagd adviesprocedure uitgangspunten vervoersplannen
met betrekkina tot Doenbaar Vervoer 2020
B&W Gevraagd advies inzake bijgewerkte beleKisregels en nadere
r»»nel« bewnnersinitiatiflven
B&W Gevraagd advies inzake Meerjarenbeleid Bibliotheek
Rotterdam 2021-2024
B&W Gevraagd advies inzake uitgangspuntennota Cultuurbeeld
2021-2024
B&W Gevraaod advies inzake herükino HorecaoebiedSDlan
B&W Gevraagd advies inzake Vuurwerkzone Rozenburg
iaarwisselina 2019-2020
B&W Gevraacd advies inzake aanoak Rotterdams Klimaataanpak
B&W Gevraaod advies inzake ventverbcd oo verkoop lachoas
B&W Gevraaod advips inzake aciFeoroaramma Vereniainoen
B&W Gevraagd advies inzake uitgangspuntennotitie Gezond010;
het akkoord
B&W Gevraagd advies inzake voorstel wijziging Huis van de Wijk
fntus^
B&W Gevraaod advies inzake aanwilsbesluit APV
B&W Gevraagd advies inzake ondertekening mandaat
wiikmanaoer Rozenbura
B&W Gevraagd advies inzake herijking verdeelbudget
oebiedscommisf^ie
B&W Gevraagd advies inzake concept-koersen Kanti^en en
Bedriifsruimte
B&W (^raaod advies inzake toekomst bibliotheek
Van
Onderwerp
8&W
B&W
8&W
8&W

Onaevraaod advies inzake Landtong Rozenburg
Onaevraaod advies inzake ter inzaoe leaaing van slukken
Ongevraagd advies inzake Walstroom Landtong Rozenburg
Ongevraagd advies inzake aanwijzen glas tn belonvenster
aula hRnraafnlaaLs als cemeentefrik monument

4. De voortgang van de doelen uit de Wijkagenda.

Wljkagenda 2019 - 2022 in relatie tot tiet WAP 2019
1 Levend igere dorpscuituur
Rozenburg heeft een levendige dorpscuituur met dc^sevenementen die volledig op
vrijwilligers draaien Door de vergrijzing zal het moeiiijker kunnen worden om voldoende
vrijwilligers te houden terwijl er voor bijvoorbeeld mantelzorg juist extra vraag zal ontstaan.
ParticipatieDijeertkomsten worden veelal door een zeer klem percentage van de inwor>ers van
Rozenburg bezocnt. Het is nodig om nieuwe vormen van participatie te ontwikkelen, die beter
aansluiten Dy de behoeftes van de inwoners.
HeieamenhoriQheldsgevoel van de bewoners In Rozenburg stimuleren
Er wordt gewerkt aan het opzetten van een Vrijwilligers
In 2019 wordt er een
Informatie Punt (VIP) DIA doet dat m samenwerking met
onderzoek gedaan naar
CVD via een werkgroep Andere betredenen:
hoeveel mensen act«f
gebiedsnetwerker, Wijkteam, PrestatieOlG, Buurtcirkel
vrijwilligerswerk doen in
Pameijer, Home'Start Humanitas en B Oaupnm (Pax
Rozenburg
Kinderhulp, taallessen).
Er IS een wekelijks spreekuur, bijeenkomsten met
expertise, gastvrouwen, informatie en vacatures
DIA heeft een Menukaart laten maken om
verengingsaanbod (Sport, cultuur en natuureducatie)
onder de aandacht te brengen van een grote groep jeugd
en ouders
Op zaterdag 16 november 2019 organiseerde de
Een vrijwilligersfeest in 2019
Gebiedscommlseie het vrijwilligersfeest
organiseren voor de
vrijwijl laers m Rozenburg
Het project Kunst Verbindt is dit jaar op 1C, 11, 12 oktober
Het project Kunst VerOindt in
2019 qeorgan iseerd door S. K. C. R.
2019 organiseren
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W6(k« participatie methodieken kunnen wij In Rozenburg Inzetten om meer bewonw Ie
bereiken
In 2019 houöl de
De eerste training is gehouden tijdens de iOeIne Kernen
Gebiedecommieeie Rozenburg
conferentie. Het Cruyff Court was het toen onderwerp.
twee trainingsbijeenkomsten,
De tweede training werd gehouden tijdens de
hoe zij nieuwe vormen van
gebiedscommtssievergadenng van 29 augustus 2019, met
participatie kunnen inzetten
als onderwerp hoe gaan wij om met digrtate parttoipatie m
om nieuwe doelgroepen te
het gebied

bereiken

_____________

Hetfacititeren voor
aanbrengen van een groot
LEO scherm ean een van de
gevels van het winkelcentrum
van het Raadhuisplein

Een voorsohot van
€ 5000,00 IS uitgekeerd aan EMR en de
omgevirgsvergunning is inmiddels aangevraagd door de
EMR
De omgevingsvergunning is afgewezen De reden hierven
is omdat het tegen de gevel van een woorhuis zou
hangen. Dit kan volgens het bei^d van VVsistand met.
Ook IS de gemeente bezig met het aan scherpen van het
beleid voor het plaatsen van LED schermen en dat maakt
hel extra moeilijk Dit laatste staat alleen niet in het
weigenngsbesluit en wordt ook met zo gecommuniceerd
De stand van zaken is nu dat er een overleg gepland
wordt met de bouwin^ecteur, ondernemers en welstand
om te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn in het
gebied.
De ondernemers gaan daarentegen wé\ bezwaar
aantekenen teoen heloenomen besluit
De veiligheidsdag werd in overleg met de werkgroep
Welzijn & Veilig verschoven naar volgend jaar Deze
actie/maatregel kan worden afgesbten en is opgenomen
indeWAP 2020

Een Veiligheidsdag
organiseren met alle
vêiirgheidsdiensten

Een levendiger gebiedacentrum In Rozenburg
In 2019 minimaal vier
■ H üe aanvraag voor drie kleinsi^siige evenementen is
activiteiten op en rond het
1 H binnen. Eindzomerfeest31/6
Raadhuisplein facillteren In
1 H Hollandse middag 15/9
samemverking met de
1 ■ Halloween 26/10
ondernemers
1 H Onk hel «sinterklaasfeest is oeoroaniseerd
In 2019 is het KVO rn
1 H Kvu Kaadhuispiein/
Rozen burg weer opgestart
1 H Emmastraat, heefide winkeliersvereniging aangegeven
voor de ondernemers van het 1 H geen behoefte te hebben aan een KVO, In de plaats
Raadhuisplein en de
1 H hiervan wordt eens per kwartaal een overleg met de
Emmastraat
1 H nartnersoeoraaniseerd.
De pilot Anders geregeld tot
med lo 2 019 voortzetten
Evalueren en mogelijk
voortzetten experiment achter
tRrra&sen Emmastraat in 2019
Het realiseren van 10
plantenschalen voor het
gebiedskanloor en 28
plantenschalen op het
winkelcentrum Raadhuisplein
en de Emmastraat

■
1
■
1
1
■
1
1
1
1
1

H Uit IS gebeurd
H Er IS reeds een aanvraag gehonoreerd

H Er zijn 10 plantenschalen op het plein voor het
H gebiedskantoor g^lastst Ér komen geen schalen op het
H Raadhuisplein wegens ruimtegebrek en financiën.
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2 Toekometbe$tend<9ere en duunamere woningen
^^et Ressort Wonen als de meest duurzame woningbouwcorporatie van Rotterdam, drie extra
windmolens op de Landtong en het bijzonder project Power to Gas (energie opslag door
zonne*energie om te zetten in aardgas) is Rozenburg op weg om een echte voorlrekkersfol te
vervullen in duurzaamheid en zelfstandigheid
Nu er toch een aansluiting komt op het warmtenet van o a. de AVR kunnen ook particuiiere
woningen hierop aansluiten. Oit is echter bIj bestaande woningen minder eenvoudig £r zijn
aanpassingen nodig.
£r wordt gezocht naar een rol voor de omliggende industrie in het energieprogramms van de
woningen Tevens is het nodig om nu al stappen te zetten in de doelstelling Rotterdam
aardgasvrij in 2040
Op verschillende plekken in Rozenburg veroudert de particuliere woningvoorraad en blijft de
waardecntwikkeling achter Dij de rest van Rotterdam maar ook bij Voome Putten Dl maakt
investeren moeilijker en nsicovoller Om deze tendens te doorbreken is een integrale aan pak
nodig die bovendien kan bijdragen aan de verduurzamingsdoelstelling en om womr^en
geschikt te maken voor ouderen om langer thuis te blijven wonen Er zijn veel
eengezinswoningen in Rozenburg terwijl er vergrijzing is en de bevolking niet groeit (Na vele
jaren knmp is er op dit moment sprake van stabilisatie). Subsidie voor verbetering en
verduurzaming is zeer wenselijk om investeringen te stimuleren (en waardeontwikksfing te
ve^ieteren)
Moge lijke maatregelen:
Er wordt een start gemaakt met stimuleren van projecten op gebied van duurzaamheid
en energietransitie in Rozenburr
Op 25 juni jl is er op Rozenburg een proef gestart om
Ressort Wonen zal in 2019
woningen te verwennen met 100% waterstof Dat hebben
met een proef starten om een
Resscxt Wonen, de gemeente Rotterdam, neKieheerder
van haar woonblokken met
Stedin en de bedrijven Bekeert Heating, Remeha en DNV
waterstof te venivarmen
GL met elkaar gerealiseerd. De proef is een prirr^ur
Nocxt eerder zijn in Nederland huizen verwamKl met HRketels op pure waterstof.
Dit proces is in 2019 in gang gezet en wordt m 2020
Ens in 2019 een pJan van
gecontinueerd Er is door de afdeling Duurzaam extra
aan pak Warmtenet fase l
capaciteit geworven om deze maatregel kansrijker uit te
gemaakt
laten voeren
In 2019 in is er eerr plan van aanpak gemaakt en dit wordt
In 2019 is er plan van aanpak
in 2020 uitgevoerd. Er r$ door de afdeling Duurzaam extra
gemaakt hoe de Pilot
capaciteit geworven om deze maatregel uit te laten
Energietransitie in Rozenburg
uitcevoerd caat worden.
voeren
Er rs een programma gemaakt dat m 2020 uitgevoerd zal
In 2019 ideeen verzamelen
gaan worden. Deze maatregel is o^ in de WAP 2020
samen met de bewoners om
het Energietransitie •proces
opgenomen.
aan te zwengelen in
Rozenburg. ___________

Het gebied Is go»d gefflform6»rd over <>e plannen rond de energietransrtie m Rozenburg
In 2019 is met de conferentie lokale Energietransltie
In 2019 ts er
gestart Dit om meer bekendheid te geven aan de ambitie
communicetiepidn rond de
Pilot Energietransitie voor het
van het gebied, om draagvlak Dy de bewoners en
ondernemers te creeren en hen goed te Informeren. In
gebied opgesteld
2020 qaan wii hierm een verdiepinqsslaa maken
Op 17ju]i 2019 is het programma Rozenburgers Samen
Er worden dit jaar minimaal
voor Duurzaam georganiseerd. Op 29 oktober 2019 is de
twee
conferent« Lokale Energietransitle Rozenburg
vooriichtings&jeenkomsten
over de verschillende energie
georganiseerd
vormen georganiseerd voor de
bewoners____________
De ondersteuning van de Pothof door het c>edhjf Samen
In 2019 wordt er een start
Meer Waarde heeft een plan aangeleverd bi| de
gemaakt hoe met name de
gebiedsorganisalie om in 2020 minimaal 3 bijeenkomsten
ondernemers van de Pothof
Duurzaamhêidskhng met ondernemers van Rozenburg te
hun bijdrage aan de Ptlot
Energ «transitie kunnen
mogen organiseren
verlenen
Kwaliteit vastgoed en buitenruimte op peil houden rn het gebied
De nota van uitgar>g^unten is afgerond voor Nieuw
In 2019 afronding planvorming
woningen Welgelegen en
Welgelegen.
Daarmee Is de planvorming vanuit de gemaente
sporthal de Rozet
Rotterdam afgerond
Nu is Ressort Wonen bezig met de aanvraag van de
omgevings-vergu nning.
Hierin is de commissie Welstand een belangrijk onderdeel
m de verounninasaanvraap
Vanuit de gemeente Rotterdam hebben we te maken met
Er IS een vastgoed platform
een SOK uit 2005 met ontwikkelaar
Rozenburg breed opgen^t
om afspraken te maken of en
De Rozet is éérr van de woningbouwlocaties die daar een
onderdeel van is
hoe commercteei en
We zijn met de ontwikkelaar ABB bezig om nieuwe
maatschappelijk vastgoed uil
afspraken te maken over deze locatie Rozet.
de markt kar\ worden
De start planvorming moet nog starten en kan beter
genomen
verplaatst worden naar 2de kwartaal 202a
Deze actie is opvolgend aan de hierbov^ genoemde
Onderzoek mogelijid)eden
actie. Deze actie zal pas daarom in 2020 gerealiseerd
oprechten vastgoedfonds
kunnen worden
Rozenburg breed

3 AantrekkdHIkere ledfomg^ving (batar gro€fi en m»er recreatiava moge^ikheden)
Rozenburg is, anders dan veel buitenstaanders denken, een erg groen dorp Dat is mgebouwd
in het ontwerp van het öorp met een groengordel als buffer tegen de invloeden van de
tndustne. Ook binnen m hel dorp zijn er veel groenvoorzieningen en is hel dorp ruirr opgezet
met eveneens ruime binnen gebieden tussen de bebouwing. De belevingswaarde van het
groen is niet overal even groot Het is een hier en daar saai en achterhaald
De recreatieve mogelijkheden in Rozenburg zijn ondanks de ruime opzet bepeil<t maar er zijn
een aantal kansen om dil te verbeteren De Boulevard langs Het Scheur (de Mieuwe
Waterweg begint bij de Maaslandkering) \t een interessant gebied maar nu ingericht als een
kale dijk Dit kan met een goed ontwerp beter met een aan^ekkelijkere inrichting van dijk en
veerstoep
Ook voorde Landtong geldt dat door het toevoegen van acLviteiten en voorzieningen de
recreatieve waarde sterk kan toenemen
De recreatieve mogelijkheden binnen Rozenburg zijn verder te verbeteren door het
organiseren van Rotterdamse evenementen waarin Rozenburg en de haven een rol spelen.
Een impuls geven aan het groen in Rozenburg
Het kunstwerk letter R is in
Oe plaatsingshandeling is uitgevoerd op 21 september
2019 gerealiseerd als mooi
2019
icoon voor Rozenburg
De vergende bewonersmitiatleven zijn in 2019 ingediend;
Bewoners, verenigingen en
ondernemers worden In 2019
1 Wandel en vaartocht
extra uitgedaagd om
2 Avondvierdaagse
activiteiten in het groen te
3 Onderhoud gezamenlijke tuin
organiseren meteen minimum
4 Rozenburg Oogst
5 OnderhQuds- matenael Hondenspeelptaats Berkenbosje
van drie
Er IS 40% van het beschikbare budget Groenvisie 2019
Inzel van een de^ van het
besteed aan verbeteringen in het groen elders m
budget Groenvisie voor het
Rozenburg Dit is gerealiseerd op de volgende locaties
aanbrengen van verbetenngen
Merwedepad, Loggerhof, Appelgaarde, Ostadelaan,
in het groen eld^ in
Bongerd. Ruysdaelstraat, Meerpaal en Emmapiem
Rozenburo.
De recreelieve functie van de Landtong stimuleren
De Gebiedsorganisatie is in overleg geweest met Sport
Onderzoeken om minimaal
twee recreatieve activiteiten op
Support en men gaai onderzoeken of er een grote
de Landtong organiseren.
wandeltocht of een Obstacle Run georganiseerd kan
worden op en om de Landtong
Na overleg met het bestuur van EMCR was het dit jaar niet
Extra aandacht en promotie
nodig omdat de organisatie heel veel sponsorgeld heeft
voor de Open dag van
modelvliegtu igvereniging
binnen gekregen
EMCR In 2019
De wijkmanager is m overleg geweest met Sport Support
Een sportlef evenement op de
Landtong onderzoeken in
en men gaat onderzoeken of er 5 of 10 km loop
2019
georganiseerd kan worden op de Landtong___________
Boulevard van Rozenburg aantrek kei ijker maken voorde Rozenburgers en passanten
In het plan Rozenburg Leeft van de winkeliersvereniging
Haalbaarheidsonderzoek voor
EMR staat precies aangegeven waar de camperplaatsen
het realiseren van een
Camperparkeerplaais op de
gewenst zijn
Met het haalbaart>eidsonderzoek zijn we gestart, maar dit is
Boulevard in 2019
nog niet afgerond
Wanneer er uren beschikbaar zijn In 2020 om hiermee
verder te gaan, streven we ernaar om dit medio 2020 te
bespreken

4 8eter« Bereikbaarheid OV naar het centrum
Om Rotterdam per OV te beraken vanuit Rozenburg zijn er twee mogeit|Kheden die beide
meer dan een uur koeten: De pont naar Maassluis en dan via de Hoekselijn naar het centrum
of met de bus naar Spijkentsse en dan via de metro verder. Het is dringend nodig om de OV*
verbindingen te verbeteren
Ondanks de verschillende werkzaamheden aan het wegennet rondom Rozenburg
zorgen dat het gebied bereikbaar blijft
CommunicatiemedewerKers van de verschillende
In 2019 werk^de
organisaties weten elkaar te vinden en houden elkaar
communicatieadviseurs van
goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied,
Gemeente Rotterdam, het
Zij zorgen dat er integraal gecommuniceerd wordt richting
Havenbedrijf Rotterdam,
Rjjkwaterstaat en van de
de bewoners en ondernemers van Rozenburg
provincie samen om de
bewoners van Rozenburg
optimaal te informeren over de
verschillende werkzaamheden
in net gebied en in de
omqevino
Ditjaar onderzoeken of de
De Winkeliersvereniging
EMR heeft drt in haar plan Rozenburg Leeft opgenomen.
wens van de ondernemers om
vanaf het winkelcentrum ven
Er wordt nu draagvlak voor het plan gezocht bij de
het Raadhuisplein een
verschillende partijen. Er is m 2019 een presentatie
doorgang naar de Boulevard
gehouden voor de Gebiedscommisste. ambtenaren van
de gemeerde Rotterdam en de wethouder Kleine Kernen.
te realiseren
Het IS opgenomen als maatregel voor de WAP 2020
De Gebiedsorganisatie wil dit in het kader van het
Hel in kaart brengen van alie
programma Kleine Kernen met de programmamanager in
samenwerkingsverband en
2020 oppakken
Rozenburg met Voome Putten
en de effecten daarvan.
Onderzoek naarde verschillendeontsluitingsweoen van Rozenburg
Voor de planvorming voor de onlslurtingsweg moet er
In 2019 planvorming
bestuurlijk draagvlak zijn en voldoende financiële
hoofdc^tsluiting van het
bednjv^terrein Pothof naar de
middelen.
Op dit moment is er geen bestuurlijk draagvlak en geen
Oroespoiderweg
financiële middelen Daarom « de start voor de
planvorming uitgesteld
Op dinsdag 28 mei is de informatiezuil in de bibliotheek
Een informatiepunt in 2019
officieel geopend door de Burgemeester en ook in het EIC
inrichten over de voortgang
van de Blankenburg
staat er informatiezuil.
verbinding in Rozenburg en
het Kunstwerk daann een
plaats geven
De dne verkeersregel installaties op de drie kruisingen van
De Droespoldenweg zal in
de Oroespoiderweg zijn vanaf begin september 2019 in
2019 worden voorzien van
werking.
nieuwe LEO verlichting en er
zijn plannen voor het maken
van drie
verkeersregelmstaflaties op de
dne kruisingen van de
Droespoldênweg

Onderzoeken hoe de bereikbaarheid van en binnen Rozenburg en van Rozenburg naar
Rotterdam verbeterd kan worden
Onderzoek in 2019 als er een
Op verzoek van de gebtedscommissie Rozenburg heeft
E8S gekeken naar de n>ogelijkheden cm net OV via de
bushalte dichterbij de veerpont
gerealiseerd kan worden
Veerkade te laten rijden Hiervoor zijn wijz gingen in de
infrastructuur noodzakelijk en zal de bus behoorlijk moeten
omnjden, wat nadelig is voor doorgaande reizigers. Onze
condusie is daarom dat het rijden via de Veerkade niet
haalbaar is.
Uit de afgelopen marktconsultatte en vervoerwaarde
onderzoeken door de afdeling mobiliteit van de gemeente
Rotterdam is gebleken dat ontsluiting van Rozenburg via
het water richting Rotterdam geen meerwaarde heeft
In 2019 de finale Ic^by
Oit proces is afgerond en gaat voonoptg niet lukken.
inzetten om samen met de
Gebied so^missie te
onderzoeken ais een waterbus
of watertaxi haalbaar rs voor
Rozenburg
In 2019 een ov^leg starten
In 2019 IS hier een begin meegemaakt en wordt dit in 2020
met Maassluis over betere
verder opgepakt. Het is ook als maatregel in de WAP 2020
bereik baerheid voetgangers
opgenomen
en fietsers naar metrostation
Hoekse Liin

S B«tere kannen vooriongeren
Om tiet dorp levendig te houden moet er worden geïnvesteerd in kansen voor de jeugd
Het Penta College is de enige middelbare school m Rozenburg Het aantal leerlingen nadert
de kritische grens Het is van vitaal belang dat de school blijft. Goed onderwijs moet voor
leerlingen bereikbaar blijven
De eisen aan het werk In de haven en industrie nemen toe Rozenburg moet aangehaakt
blijven bij de nieuwe ontwikkelingen.
Het is zaak om de jongeren voldoende bagage mee te geven c^n in de maatschappij te
kunnen functioneren. Dit begint door het opgroeien in een stabiel gezm, een veilige omgeving
en het aanbieden van mogelijkheden om talenten te kunnen ontwikkelen
Onderzoeken hoe het Penta College behouden kan blijven voor Rozenburg
In 2019 werken Penta
Cit proces bopl en wordt ook in 2020 gecontinueerd.
Godfried Richter en de vier
basisscholen middels een
netwerkschool aan het
wegwerker) van de
leerachterstanden, het
realiseren van een
doorlopende leerlijn PO-VO en
plaatsing van PO leerlingen op
het miste niveau van het VO
Dit proces loopt en wordt ook m 2020 geconfinueerd.
Afdeling onderwijs neemt
binnenkort een besluit over de
aanvraag vanuit Penta
Godfried Richter voor
financiering van mzet vo*
leerkracht en coördinatie
netwerkschool 10-14 laar.
Dit proces kxpt en wordt ook in 2020 gecontinueerd
Extra inzet in 2019 VO
leerkracht en coördinator
netwerkschool 10*14 jaar in
Rozenburg
Via de welzijnspartij DIA is er op 12 juni een
Een we^ voor een gezonde
gezondheidsmarkt georganiseerd met speciale aandacht
leefstijl organiseren in 2019
voor jongeren door het
voor de jeugd
-Op 13 s^tember wordt er een gesprek gehouden met
jongerenwerk
jongeren wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn.
-Op 17 oktober wordt er een event gei^^aniseerd voor en
door jongeren
Het creërert van een Gezonde Leefstijl voor de jongeren in Rozenburg
In 2019 een plan van aanpak ^^■~^lzijnspartij DIA organiseerde informatiebijeenkomsten
voor een campagne rond de
op de Penta College met aandacht voor social media en
thema's alcohol en drugs
verslaverxie middelen
gebruik en het gebruik van
social media voor lonqeren.
Er is nog geen jongerenraad gerealiseerd Wel is er een
Hel opzetten van een
Jongeren Onderzoeks & Advies Team Rozenburg
jongerenraad door de
opgezet Die gaat onderzoeken hoe jongeren het wonen
Gebied soommissie Rozenburg
en leven in Rozenburg ervaren. De resultat^ zullen in
in 2019
2020 gepresenteerd worden.
Alle 4 de basisscholen in Rozenburg doen mee met
In 2019 een aanbod
Schoolsport: ze nemen de clinics af en doen mee met het
schoolsport voor basisscholen
organiseren
schoolsporttoemooi

Me«r kansen en uildaolngen voorde Rozenburgse jeugd creéren.
In overleg met de werltgroep Kleine Projecten is met MO
Hel Cruyff Court is in 2019
aangelegd en geopend
afgesproken, om vanwege de weerstand van de
bewoners (de direct omwonenden van de Kolenkit) de
realisatie van het Cruyff Court onderdeel te maken van de
aan pak van de gehele Kolenkit (door Stadsbeheer) Dat
betekent dat het Cruyff Court met meer in 2019, maar m
2020 gerealiseerd zal worden
Vanuit Sportregie i.s m. Cultuurscout werc van 14 t/m 20
0(t )aar gaat Sport Pegie
inzetten op het in beweging
oktober de sport en cuttuuriocht georganiseerd voor de
doelgroep scholier van 4 t/m 12 jaar Kennismaken met de
brengen en houden van
Pozenburgers met speciale
sporten cultuuraantweders van Rozenburg
In November vond heel "Rozenburg danst* plaats. De
aandacht voor mensen die het
maand was vooral gericht op de doelgroep volwasser>en
lastig vinden om aan te haken
en senioren, door dans meer bewegen'
bi] het bestaande aanbod
Vervolg pilolproject onder regie van KCR s vanaf
Hel verstevigen van binnen*
september 2019 van start gegaan Het project loopt in het
en buitenschoolse culturele
schooljaar 2019-2020.
educatie in 2019
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Technisch voorzitter
R.J.B. Oosterlee
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Bijl 896: Overzicht bewoners initiatieven
Nr
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
01
02
03
04
05
06
00

RAWonersinitistiftf
19-0056 Dart&4üfe Teamtoemooi
19-0156 Rpnefietcortcerl
met kofTte en kuchen
19*0287 Kunst Verbindt editie 2019
19-0303 Rorenburas Zwemfftstim
19-0338 In OulciJubilo
19-0343 Koninosdao 2019
19-0555 Anti Troeo Groec Rozenbura
19-0661 4 mei 2019
19-0563 Kindermusical
19-0629 Vlaaaen voor vlaooenmasten dorosentrees
19-0650 Beelden oo Rozenbura
19-0662 Molenveid Jumo and Si^ash
19-0678 Wandel- en vaarteenl
19-0710 VlJKinftr voor vlaooenmasten Molenveld
19-0748 Avondvierdaaase
19-0750 Ofirtertmud oezamenliike tuin
19-0812 Het vieren van Rinkerfeest
19-0860 Rozen büfose Veteranendao 2019
19-0946 Vniwilliaers Rozenbura Oniwills
19-0977 Rozenbura OoQSt!
19-1026 Intonhf «r Rirterktaasfeest
19-1056 Dao van de Ouderen 2019
19-1064 Rozenbura "in the Picture"
19-1080 Tafelvernalen
19-1101 Hondensoeelnlaals
19-1143 HaKoweenootocht 2019
19-1188 Jubileum CV de Smooksnuivers
19-1195 Het laar 1969
19-1209 Kerstmarkt Emmastraat
19-1236 Oe Groen oloeo activiteiten
19-1331 Aanschaf Irao-stoel-lift
19-1441 Boekie over de bearaafolaats oo Rozenbura
19-1443 AcJfVfteit verhindma lona en oud
19-1564 Het Rozenburos Zwemfeslün 2020
19-1599 Prettin zitten of staan
19-1703 Onderhoud Mounlainbikeoarcours
19-1722 Miillmulturefe Doeztebiieenkomst
Skv Studio
Retour 2018 18-0049 Fietstocht
Retour. 18-0579 Sinterklaasrntocht
Retour 18-12 35 H et laar 1968
Retour. 19-0343 Koninosdaq 2019
Retour 19-0860 Rozenburase Vetaranendaa
Retour. 19-1195 Het laar 1969
Totaal

Via
Obzoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
ODZOomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
OozcN^mer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Or^znomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Subsidiebureau
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee
Oozoomer Mee

Toeaekend €
3.775
1.410
2 074
877
1.900
7.175
950
500
3.000
4 893
743
9.995
2.300
1 954
1.000
769
1 000
1.400
10.000
9.970
6.150
1.500
9,212
3 000
1.609
1 479
5.500
4.375
1.635
3 434
3.746
1,000
350
1 269
1.342
1.697
920
15.000
-314
-373
-356
•950
•420
-805
€ 128.684

