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Gebiedsverslag Rozenburg 2021

De Gebiedscommissie Rozenburg bij haar aantreden in april 2018.

Dhr. Kruis (tweede van links met groene stropdas) is in 2020 opgevolgd door dhr. Elenbaas.

Helaas is vanwege de pandemie en de geldende maatregelen het niet mogelijk geweest een nieuwe

foto te laten maken.
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Voorwoord door R.J.B. Oosterlee,
technisch-voorzitter Gebiedscommissie Rozenburg

Geacht College, geachte gemeenteraad,

Inleiding
Voor u ligt het gebiedsverslag van 2021. En als we terugkijken naar dat jaar dan kan het niet
anders dan dat de coronapandemie en de gevolgen daarvan de boventoon voert en ook van
grote invloed is geweest in ieders leven en dus ook in de Rozenburgse samenleving.
Het is mij, als technisch-voorzitter van de Gebiedscommissie Rozenburg, een dankbare taak
actief bijgedragen te mogen hebben aan de totstandkoming van dit document en het
voorwoord daarvan te kunnen verzorgen.

Corona-pandemie
Het coronavirus heeft ons allemaal geraakt. Ondernemers en inwoners, organisatoren van
evenementen en festiviteiten, verenigingen en stichtingen. Tegelijk waren er ook dit jaar
allerlei prachtige initiatieven om daarin de helpende hand te bieden. Als gebied hebben we dat
middels bewonersinitiatieven zo goed mogelijk kleinschalig proberen te steunen daar waar dat
binnen de geldende regels en maatregelen kon.

Gebiedscommissie Rozenburg
Op 18 maart 2020 zouden we samen met de Gemeente Rotterdam stilstaan bij het feit dat het
alweer 10 jaar geleden is dat de Gemeente Rozenburg als deelgemeente opging in het grote
Rotterdam. We zijn het College dankbaar dat ook zij dat hebben willen benadrukken door de
Erasmusbrug in de Rozenburgse kleuren rood en geel uit te lichten. Helaas gooide ook hier de
pandemie, slechts vijf dagen voor uitvoering, roet in het eten. Alle activiteiten werden
geschrapt en werd de Erasmusbrug die dag niet verlicht in de Rozenburgse kleuren.
In het jaar 2021 heeft het helaas niet tot een uitgestelde uitvoering kunnen komen. Met elkaar
hopen we op vrijdag 18 maart 2022 alsnog hieraan uitvoering te geven.
In de Gebiedscommissie waren er dit jaar geen wisselingen op de elf zetels die de
Gebiedscommissie rijk is. In maart 2022 sluit ik mijn vierde termijn van een jaar als technisch
voorzitter af. lets wat ik met veel plezier heb mogen doen. Wel was er een voor ons
belangrijke wisseling in het Stadhuis. Wethouder Barbara Kathmann (kleine kernen) wisselde
de wethouderspost in voor een Kamerzetel in de Tweede Kamer. Zij werd opgevolgd door
Wethouder Roos Vermeij.
In de maanden juli, september en oktober konden we gelukkig weer fysiek vergaderen en was
het ons toegestaan weer bezoeken te brengen aan jubilerende bruidsparen. In de periode voor
juli lag deze representatie tijdelijk bij het College, en ligt het daar nu weer sinds oktober. In de
overige maanden zaten we digitaal met elkaar om tafel. Juist niet de plek waar we horen te
zijn, namelijk zichtbaar en aanspreekbaar in ons dorp en op straat. We hopen op betere tijden.

Kleine Kernen
Na bijna vier jaar gewerkt te hebben met een 'Kleine Kernen Programma' dat loopt tot 2030
hopen we dat ook een volgend College specifiek een wethouder de portefeuille 'kleine kernen'
meegeeft. Immers, het slagen van dit programma valt of staat met een gemeentelijke overheid
die specifiek oog heeft voor de bijzondere ligging van de drie kernen Pernis, Hoek van Holland
en Rozenbur.g en de problemen en kansen dit dat met zich meebrengt. Dat vraagt om een
andere benadering of insteek van beleid. Maatwerk is en blijft voor ons van groot belang.
Begin 2022 zal het ambitiedocument 'Nieuwe Buitenkansen' aan College en gemeenteraad
worden aangeboden. Er gaat veel goed, maar er kan ook veel nog beter! Mag dat document
als leidraad dienen voor College en gemeenteraad!

Rozenburg, een dorp in de haven met grote projecten
Rozenburg is en blijft een eiland, niet alleen bestuurlijk, maar ook gevoelsmatig. Ons dorp ligt
namelijk ingeklemd tussen Het Scheur, het Calandkanaal, de A15 tussen Rotterdam en
Europoort en de Blankenburgverbinding (A24) in aanbouw. Het laatstgenoemde project
vordert gestaag. De verlegging van het spoor over de Calandbrug naar het Theemswegtracé
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is gereed en opgeleverd, wat geluidsoverlast van het spoor over de brug scheelt. Omgekeerd
ervaren Rozenburgers veel last van overslagwerkzaamheden, ook tijdens de nachtelijke uren,
in de naastgelegen Brittanniêhaven. Komend jaar zal '150 jaar Waterweg' worden gevierd.
Daarnaast blijft de wens en de lobby bestaan voor een 'doorsteek' tussen Rozenburgs'
industrieterrein Pothof en de Droespolderweg. We zijn dankbaar voor de vele ondernemers die
daar gehuisvest zijn en ook direct en indirect bijdragen aan de Rozenburgse samenleving.
Echter, sinds de afsluiting van de Zuidzijde als primaire ontsluiting van dit gebied door de
bouw en oplevering van Sportcentrum de Rozenburcht, blijft er slechts één ontsluiting over
voor het vrachtverkeer en dat is door ons dorp. Een directe ontsluiting van de Pothof op de
Droespolderweg draagt bij aan de veiligheid van weggebruikers, gebruikers van het
Sportcentrum en vermindert het vrachtverkeer door het dorp aanzienlijk. Leefbaarheid,
woongenot en verkeersveiligheid zullen dan aanmerkelijk verbeteren!

Landtong Rozenburg
Op 23 december 2021 ontvingen we het verheugende bericht dat na 2,5 jaar onderhandelen
de lichten voor het behoud van onze Landtong als recreatie- en natuurgebied eindelijk op
groen staan! In dat opzicht staat niets het wijzigen van het bestemmingsplan om dit te borgen
in de weg. We zijn College, gemeenteraad en Havenbedrijf zeer erkentelijk hiervoor!
Wat ons nog wel boven het hoofd hangt is de komst van een windturbine met een tiphoogte
van 235 meter midden in dit gebied. Rozenburg loopt graag voorop in het kader van
duurzaamheid zoals in het project 'Rozenburg Aardgasvrij', maar is stellig van mening dat
duurzaamheid niet ten koste mag gaan van natuur en is zodoende geen voorstander van de
plaatsing van een turbine van dergelijke afmetingen op deze locatie in het gebied.

Onderweg naar het vijfde bestuursmodel in twaalf jaar tijd: de dorpsraad Rozenburg
Tot 2010 was Rozenburg een zelfstandige gemeente. In de periode 2014-2018 een
deelgemeente van Rotterdam. In de vier jaar erna (2014-2018) een Gebiedscommissie met
een voorzitterscollectief en in de laatste vier jaar (2018-2022) een Gebiedscommissie zonder
voorzitterscollectief. Voor Rozenburg houdt dat in dat we het vijfde bestuursmodel in twaalf
jaar tijd gaan verwelkomen. Rotterdam gaat in maart weer naar de stembus. Stemmen voor de
gemeenteraad, en stemmen voor de 36 wijkraden en 3 dorpsraden, waar Rozenburg er een
van is.

Een bijzonder woord van dank
Tot slot wil ik deze gelegenheid graag aangrijpen om onze inwoners en ondernemers hartelijk
te danken voor hun inzet, geduld en betrokkenheid gedurende roerige en moeilijke tijden die
eindeloos lijken te duren. Maar ook een bijzonder woord van dank aan de collega's van de
gebiedscommissie, de gebiedsorganisatie en alle ambtenaren die aangesloten zijn bij onze
werkgroepen. Met elkaar wisten we ook in dit jaar van voornamelijk thuiswerken elkaar te
vinden en het goede proberen te doen voor Rozenburg en de Rozenburgse gemeenschap.
Dat maakt dat we, ondanks de nog altijd geldende maatregelen, we uit mogen zien naar een
goed uiteinde van dit bestuursmodel in maart 2022 en een goede samenwerking in de
resterende maanden die in dit bestuursmodel nog voor ons liggen. Met elkaar werken we aan
een overdrachtsdocument voor de nieuwe dorpsraad dat in maart zal worden vastgesteld.
Dank aan allen voor betrokkenheid en getoonde inzet, ieder naar eigen kracht en kunnen!

Namens de Gebiedscommissie Rozenburg,

+

erlee
nisch-voorzitter
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1. Communicatie met de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de
vaststelling en de uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden .

Voor u ligt het concept gebiedsverslag van de gebiedscommissie Rozenburg. Het betreft een
verslag over het kalenderjaar 2021. Het verslag geeft weer hoe de gebiedscommissie het
toegewezen budget voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie heeft uitgegeven.

Participatie & Representatie

De gebiedscommissie Rozenburg heeft in 2021 in totaal 107 participatiebijeenkomsten &
representatieve bijeenkomsten/functies vervult. Vanwege het coronavirus en de daar
bijhorende maatregelen ligt het representatieve gedeelte sinds 20 maart 2020 voor de
Gebiedscommissie soms gedeeltelijk stil. Het bezoek van jubilerende bruidsparen is
kortstondig hervat geweest.

Nr. Aantal keer Activiteit
1 2 Bezochte bruidsparen & 100+-ers
2 1 Klankbordaroep Blankenburqverbindinq Zuidoever
3 11 Gebiedscommissieveraaderinaen
4 9 Werkgroep 1 Kleine projecten
5 7 Werkgroep 2 Grote oroiecten
6 10 Werkgroep 3 Welzijn & Veilig
7 6 Werkgroep 4 Economie
8 5 Werkgroep 5 Kleine Kernen
9 6 Werkgroep 6 Representatie
10 1 Wethouders overlea Sinterklaas
11 1 Webinar: Blankenburaverbindina
12 10 Kleine kernen aanpak veraaderingen
13 2 Klankbordgroep Rozenburg Aardgasvrij
14 1 Conferentie 'Lokale Democratie'
15 1 Besloten Gebiedscommissieveraaderinaen
16 5 BOT-overlea
17 5 Bijeenkomst Wijk aan Zet
18 4 Wethouders bezoeken/overleaaen Rozenburq
19 4 Bijeenkomst Cruyff Court Rozenbura
20 1 Dodenherdenkina 2021
21 2 Informatiebijeenkomst Inkoop Welziin
22 1 Rondleidina bouwterrein Blankenburaverbindina
23 2 Sessie concept omaevinqsvisie
24 1 Meet & Greet (Veteranen)
25 1 Gebiedstour Couleur Locale 2022
26 4 LEM vergaderingen
27 1 Fysiek inloopspreekuur Gebiedscommissie
28 1 Congres 'Blankenburg Verbindt'
29 1 Eneraieconferentie 2021
30 1 Gesprek Gebiedscommissie & Havenbedriif
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1 a. Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen.

De Gebiedscommissie Rozenburg heeft medio 2018 deWijkagenda opgesteld. Aan inwoners
en ondernemers is een reactie gevraagd. De reacties zijn samen met de leden van de
Gebiedscommissie en ambtenaren besproken. Een groot aantal reacties zijn, waar mogelijk,
verwerkt in het Wijkagenda 2019 - 2022

De wijkagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een wijkactieplan. Dit wijkactieplan wordt met de
ambtenaren van de verschillende clusters in concept opgesteld en in de
gebiedscommissievergaderingen elk kwartaal besproken.

Het wijkactieplan 2021 is tot stand gekomen door een integrale aanpak van de verschillende
clusters om te kijken hoe wij aan de prioriteiten van de Wijkagenda invulling kunnen geven.

Fysiek vergaderen. Tot februari 2020 vanzelfsprekendheid.
In 2021 kon de Gebiedscommissie drie keerfysiek vergaderen.

Archieffoto: Gebied Rozenburg
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en
participatie.

Budget gebiedscommissie
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. Het budget 2021 bedroeg € 8,0 mln.' voor de gezamenlijke gebiedscommissies,
wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of
wijkcomités verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven
voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie.

Bestuursorgaan Begroting
Centrum - Gebiedscommissie 447.409
Charlois - Gebiedscommissie 381.192
Charlois - Pendrecht 184.079
Charlois - Tarwewijk 171.120
Delfshaven - Gebiedscommissie 570.597
Delfshaven - Mathenesse 105.640
Delfshaven - Middelland 96.933
Feijenoord - Afrikaanderwijk 157.348
Feijenoord - Bloemhof 230.400
Feijenoord - Feijenoord wijk 113.490
Feiienoord - Hillesluis 161.351
Feijenoord - Katendrecht 90.412
Feijenoord - Kop van Zuid 117.291
Feijenoord - Noordereiland 75.046
Feijenoord - Vreewijk 228.203
Hillegersberg - Schiebroek 580.086
Hoek van Holland 234.238
Hoogvliet - Gebiedscommissie 253.668
IJsselmonde - Gebiedscommissie 563.957
KraCro - Gebiedscommissie 597.126
Noord - Aaniesebuurt 59.221
Noord - Beraolder 146.130
Noord - Blijdorp 125.820
Noord - Liskwartier 130.127
Noord - Oude Noorden 143.052
Noord - Provenierswijk 88.688
Overschie 312.632
PA - Gebiedscommissie 683.909
PA - Nesselande 228.516
PA - Zevenkamp 188.567
Pernis 176.928
Rozenburg 328.418
Totaal 7.971.592

'Incl. totale restant budget 2020
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Budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2021

Rozenburg Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven 251.466 99.997 151.469
Representatie - 1.675 -1.675
Participatie 76.952 65.086 11.866
Totaal 328.418 166.759 161.660

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven.

3. Het (on)gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het
gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te
adviseren. gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd
adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie.
Het college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage
reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%, 2018 59%, in 2019 93% en in 2020 91%. Het
college streeft ernaar om in 2021 90% van alle adviezen - gevraagd en ongevraagd 
gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

De Gebiedscommissie Rozenburg heeft 10 keer advies uitgebracht, waarvan 2 ongevraagde
en 8 gevraagde adviezen. Er is 7 keer terugkoppeling ontvangen op deze adviezen.
Onderstaande vindt u een overzicht van de adviezen.

Nr. Datum uitgaand Van Onderwerp
1 28 januari 2021 B&W Gevraagd advies inzake Plan van Aanpak

Gebiedsfonds
2 4 maart 2021 B&W Gevraagd advies inzake Algemeen

aanwijzingsbesluit gebied Rozenburg APV
Rotterdam 2012

3 4 maart 2021 B&W Ongevraagd advies inzake Bestuursmodel
Rotterdam

4 8 april 2021 B&W Gevraagd advies inzake Omgevingsvisie inclusief
ROER

5 14 april 2021 B&W Gevraagd advies inzake Zwemgelegenheid voor
honden

6 2 juli 2021 B&W Gevraagd advies inzake Horecagebiedsplannen
(HGP) 2022-2024

7 6 juli 2021 B&W Gevraagd advies inzake Experiment verruiming
openingstijden horeca

8 16 juli 2021 B&W Gevraagd advies inzake Herziening
Alcoholverbodsaebied - Rozenbura

9 27 juli 2021 B&W Ongevraagd advies inzake OBP
"Parapluherzienina Evenementen "

10 24 september 2021 B&W Gevraagd advies inzake Uitvoeringsprogramma
Speeltuinverenigingen
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De organisatie van de Ultimate Droneshow in Rozenburg was
al bijna helemaal klaar, alleen de COVID maatregelen hebben
het evenement jammer genoeg niet door laten gaan.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.In 2021 Inzet gericht op
bewoners die het lastig vinden
om (structureel) deel te nemen
aan beweeg- of sportaanbod,
door bv. nieuw aanbod of
communicatie met in het
bijzonder aandacht voor de
werkende volwassenen.
Met Oud & Nieuw 2021 /2022
zal de Ultimate Droneshow in
Rozenburg worden
eor aniseerd.

4. De voortgang van de doelen uit de Wijkagenda.

Om de raad in staat testellen ook de voortgang van de wijkagenda's te kunnen. volgen zal er
vanaf het gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de Wijkagenda.

1. Levendigere dorpscultuur
Rozenburg heeft een levendige dorpscultuur met dorpsevenementen die volledig op
vrijwilligers draaien. Door de vergrijzing zal het moeilijker kunnen worden om voldoende
vrijwilligers te houden terwijl er voor bijvoorbeeld mantelzorg juist extra vraag zal ontstaan.
Participatiebijeenkomsten worden veelal door een zeer klein percentage van de inwoners van
Rozenburg bezocht. Het is nodig om nieuwe vormen van participatie te ontwikkelen, die beter
aansluiten bij de behoeftes van de inwoners.

Het samenhori heids evoel van de bewoners op Rozenbur stimuleren
Het realiseren en benutten van Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd. Dit onderzoek loopt
de Geluksroute in 2021. door in 2022. Daarnaast is er een Training Happyles voor

jongeren in het middelbaar onderwijs (Penta college) om
de ressie te voorkomen.

Welke participatiemethodieken kunnen wij op Rozenburg inzetten om meer bewoners te
bereiken?

In 2021 minimaal 3
bijeenkomsten van
Duurzaamheidskring
organiseren met ondernemers
van o.a. de Pothof Rozenbur .
In Rozenburg wordt er een
Veiligheidsdag (juli'21) en een
bijeenkomst over de Donkere
Dagen Offensief (oktober'21)
eor aniseerd.

Inwoners zijn in 2021 actief
betrokken bij het beheren en
organiseren van activiteiten in
'de Bieb' en 'de Lekstraat'.

In overleg met Ressort Wonen hebben we de eerste editie al
snel weten te plannen, maar omwille van Corona-voorschriften
hebben we die herhaaldelijk uitgesteld.

De Veiligheidsdag kon niet georganiseerd worden door
COVID. De Donkere Dagen Offensief is wel beperkt
doorgegaan.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.
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Een levendi er ebiedscentrum in Rozenbur

Dit is nagegaan. Uitvoering in 2021 niet mogelijk. Het
parkeerterrein wordt in 2022 aangepakt met financiering uit
BIR-gelden. Inmiddels is bevestiging van SO ontvangen dat de
gelden ook in 2022 (nog) beschikbaar zijn. Op dit moment
wordt dit verder voorbereid, het IBR maakt een plan en na
vaststelling volgt dan communicatie. Inzet uitvoering is zomer
2022.
Het voorstel was om deze dag op 18 maart 2022 te
organiseren. Dit ook als 'afscheidstour' van de huidige
Gebiedscommissie te gebruiken, maar door de huidige
coronamaatregelen wordt dit evenement verplaatst naar de
volgende collegeperiode.

In 2021 een Laad en Los zone Deze wens is er nog steeds. In 2021 niet gelukt, maar streven
aanbrengen op de Molenweg. om in 2022 uit te voeren, Ondernemers hebben het ontwerp

gezien en zijn positief. Na definitieve raming volgt afstemming
inzake uitvoerin .

Nagegaan wordt of onderhoud
aan het parkeerterrein aan de
Molenweg in 2021 uitgevoerd
kan worden en uit welke
financieringsbronnen.

Op 24 maart 2021 worden er
verschillende activiteiten
georganiseerd, omdat
Rozenburg (in 2020) 10 jaar
onderdeel van de Gemeente
Rotterdam is. Het zal een
programma worden voor álle
Rozenbur ers.

Op 18maart 2020zou stilgestaan worden bijhetfeitdatRozenburg 10jaaronderdeel is van de Gemeente
Rotterdam. Een dagprogramma was gemaakt inclusiefeen afsluitende vaartocht. Voordie gelegenheidhadhet
College van Burgemeester& Wethouders besloten de Erasmusbrug in de Rozenburgse kleuren rooden geel uit

te lichten. Een week vooruitvoering werd de verlichting getest, waarvan bijgaande foto.
Vijfdagen voor uitvoering moesthetprogramma worden geannuleerd vanwege de uitgebroken

coronapandemie. Hetprogramma werdeen jaaruitgesteld, en vervolgens nog een jaarmetgeplande uitvoering
op vrijdag 18maart 2022. (Inmiddels is besloten nogmaals uit te stellen).

Foto: Rob Oosterlee
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2. Toekomstbestendigere en duurzamere woningen
Met Ressort Wonen als de meest duurzame woningbouwcorporatie van Rotterdam, een extra
windmolen 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 voortrekkersrol te
vervullen in duurzaamheid en zelfstandigheid.
Rozenburg is door gemeente Rotterdam uitgekozen als één van de eerste gebieden om·
aardgasvrij te worden. Warmtenet is voor het grootste gedeelte van de woningen in
Rozenburg het voordeligste alternatief voor aardgas. De gemeente selecteert een
warmtebedrijf, dat warmtenet aan gaat leggen in Rozenburg. Uitgangspunt hierbij is
betaalbaarheid voor bewoners.
Op verschillende plekken op Rozenburg veroudert de particuliere woningvoorraad en blijft de
waardeontwikkeling achter bij de rest van Rotterdam maar ook op Voorne-Putten. Dit maakt
investeren moeilijker en risicovoller. Om deze tendens te doorbreken is een integrale aanpak
nodig die bovendien kan bijdragen aan de verduurzamingsdoelstelling en om woningen
geschikt te maken voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. Er zijn veel
eengezinswoningen op Rozenburg terwijl er vergrijzing is en de bevolking niet groeit. (Na vele
jaren krimp is er op dit moment sprake van stabilisatie). Subsidie voor verbetering en
verduurzaming is zeer wenselijk om investeringen te stimuleren (en waardeontwikkeling te
verbeteren). Mogelijke maatregelen:

Gesprekken over afronding samenwerkingsovereenkomst
2005 en ontwikkeling locatie lopen. Onderzoeken voor Nota
van Uitgangspunten zijn gereed. Er wordt nu gewerkt aan
proefverkaveling die naast de onderzoeken input moeten
leveren voor de Nota van Uitgangspunten.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.

In 2021 zullen er afspraken
met de ontwikkelaar gemaakt
worden en een nota van
uitgangspunten voor locatie
'De Zeehond' worden
or esteld.

In 2021 zal cluster
Stadsontwikkeling een
werkconferentie Wonen
or aniseren in Rozenbur

Er wordt een start gemaakt met stimuleren van projecten op gebied van duurzaamheid
en ener ietransitie o Rozenbur

In 2021 de afronding sloop
woningen Welgelegen en Start
bouw NieuwWel ele en.

De Energietransitie in Rozenburg

Participatie start met een eerste bewonersavond op 31 januari
2022, daarna volgen er naar verwachting in april thematische
es rektafels met de betrokken bewoners.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.

In 2021 wordt om de twee
maanden in Rozenburg .een
digitaal spreekuur
georganiseerd. Na de Corona
tïd kan dit f siek laatsvinden.

In 2021 organiseren van
participatie voor één extra
windturbines o de Landton

In oktober 2021 wordt er een
Energieconferentie in
Rozenbur eor aniseerd.
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De case van de
bedrijfsafvalcontainers wordt in
de loop van het jaar opgepakt
en in Q4 is er duidelijkheid
over de oplossing voor het
robleem.

In 2021 zal begonnen worden
met het asfalteren van het
fietspad aan de Laan van
Nieuw Blankenburg.

In 2021 zal er gestart worden
met het efficiënter en slimmer
inzetten van de prullenbakken
in Rozenburg.

eil houden in het ebied
In besprekingen tussen de diverse betrokken gemeentelijke
disciplines is de problematiek besproken. Dit leidde volgens
planning tot een oplossingsrichting per eind 2021. Het hierbij
afgesproken vervolgtraject wordt opgenomen in de WAP 2022.

Het asfalteren van het fietspad wordt meegenomen in de
werkzaamheden Laan van Nieuw Blankenburg. Deze liepen
zoals bekend vertraging op. Wij hebben over deze vertraging
en de reden daarvan gecommuniceerd. Inmiddels is een
nieuwe planning gemaakt. Met het asfalteren van het fietspad
zal nu in 2022 be onnen worden.
Dit project is inderdaad gestart, inmiddels is de inventarisatie
afgerond en werd de ledigingsroute is geoptimaliseerd.
Ondanks een vertraging in de levering van (staal voor) nieuwe
bakken werd de geplande vervanging van de
Rotterdambakken naar zgn. Puccini's ingezet. Op de Landtong
zal het laatste eveneens gedaan worden, dit traject is
o enomen in WAP 2022.

Het openbaar groen van Rozenburg vervult rond ons dorp een dubbele rol. Niet alleen kunnen we ervan
genieten en er recreëren, maar ook ontneemt het groen ons het zicht op de havenactiviteiten en beperkt het de

bijbehorende geluidsoverlast.
Rozenburg is daarmee een groene parel in het havengebied, en dient dat vooral te blijven!

Foto: P.J. Both
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De uitvoering van het vergroenen wordt meegenomen bij de
werkzaamheden aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Deze
liepen zoals bekend vertraging op. Wij hebben over deze
onvoorziene ontwikkeling en de reden daarvan
gecommuniceerd en inmiddels is een nieuwe planning
gemaakt. Voor het oostelijke deel geldt dat er een samenloop
is met de aanleg van het warmtenet. Om die reden wordt dit
edeelte voor een later moment o enomen in de lannin .

Vergroenen van trottoirs langs
de Laan van Nieuw
Blankenburg in 2021 (oostzijde
ter hoogte van Kalishoek /
Eikenlaan) bij de winkels.

3. Aantrekkelijkere leefomgeving (beter groen en meer recreatieve mogelijkheden)
Rozenburg is, anders dan veel buitenstaanders denken, een ontzettend groen dorp. Dat is
ingebouwd in het ontwerpvan het dorp met een groengordel als buffer tegen de invloeden van
de industrie. Ook binnen in het dorp zijn er veel groenvoorzieningen en is het dorp ruim
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 wat saai en soms achterhaald.
De recreatieve mogelijkheden in Rozenburg zijn ondanks de ruime opzet beperkt maar er zijn
een aantal kansen om dit te verbeteren. De Boulevard langs Het Scheur (de Nieuwe
Waterweg is slechts het stukje tussen Maeslantkering en de Maasmond bij Hoek van Holland)
is een interessant gebied maar nu ingericht als een kale dijk. Dit kan met een goed ontwerp
beter met een aantrekkelijkere inrichting van dijk en veerstoep.
Ook voor de Landtong geldt dat door het toevoegen van activiteiten en voorzieningen de
recreatieve waarde sterk kan toenemen.
De recreatieve mogelijkheden binnen Rozenburg zijn verder te verbeteren door het
organiseren van Rotterdamse evenementen waar Rozenburg en de haven een rol in spelen.

Een im uls even aan het roen in Rozenbur---~--------------------1 n 2021 zal het IP Groene De basis voor verdere uitwerking van het IP Groene Gordel is
Gordel vastgesteld worden. eind oktober 2021 aan de gebiedscommissie Rozenburg

gepresenteerd, gebaseerd op de inzichten uit het ecologisch
onderzoek en de beheeropgave. Na actualisatie van het P v E.
wordt in 2022 het voorlopig ontwerp van het zuidelijke deel van
de Groene Gordel afgerond. Wat betreft de realisatie van een
kunstgrasveld worden afspraken gemaakt om deze te situeren
bij VV Rozenburg en is overleg gestart over invulling van de
vrijvallende accommodatie van FC Blankenburg. Aan de
oostkant van Rozenburg is aannemer BAAK gestart met het
grondwerk voor ophoging van de bestaande dijk. De planning
van beide activiteiten is bepalend voor het vervolg van het
oosteliike deel van de Groene Gordel.

De recreatieve functie van de Landton
In 2021 het aanbieden van
een marketingtool aan de
sportaanbieders om te
bekijken waar kansen liggen
en wat de verenigingen willen
bereiken voor de toekomst.
In juli 2021 zal het Festival of
Flight georganiseerd worden
door EMCR en cluster
Maatschappelijke
Ontwikkelin .

Hier is een tool voor. Sportregisseur en verenigingsconsulent
Sportsupport pakken dit samen op met de sportaanbieders-in
Rozenburg.

Dit internationale festival is doorgeschoven naar 2022. De
Gebiedscommissie Rozenburg heeft hiervoor budget
vrijgemaakt.
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. .
Boulevard van Rozenbur aantrekkelïker maken voor de Rozenbur ers en passanten

De randvoorwaarden voor de trap worden opgesteld. Het
terrein is grond van het Rijk en de dijk is in gebruik, daarom
wordt er opgehaald wat er vanuit het Rijk kan en mag.

In 2021 wordt er een plan. van De randvoorwaarden voor de camperplaatsen worden
aanpak gemaakt voor de opgesteld. Het terrein is grond van het Rijk, daarom wordt er
camperplaatsen op de opgehaald wat er vanuit het Rijk kan en mag.
Boulevard.
In 2021 wordt er een plan van
aanpak gemaakt voor de
verblijfstrap naar de
Boulevard.

Rozenburg ligt prachtig aan Het Scheur. Op de Boulevard is het heerlijk recreëren. Wandelen, hardlopen, fietsen,
skeeleren of gewoon aan de waterkant zitten. Het zijn allemaal bezigheden die Rozenburgers hier graag doen,
genietend van alles wat op de rivier voorbijvaart. Om recreanten van buiten Rozenburg ook uit te nodigen ons

dorpscentrum te bezoeken voor een hapje & een drankje - wat goed is voor de lokale economie - liggen er
plannen voor een verblijfstrap op het dijklichaam tussen Boulevard en dorpscentrum. Het ligt in de bedoeling

om bijdie verblijfstrap ook camperparkeerplaatsen te realiseren voor dagrecreatie.
Foto: P. Dul/aard
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4. Betere Bereikbaarheid OV naar het centrum
Om Rotterdam per OV te bereiken vanuit Rozenburg zijn er twee mogelijkheden die beide
meer dan een uur kosten: De veerpont naar Maassluis en dan via de Hoekse Lijn naar het
centrum of met de bus naar Spijkenisse en dan via de metro verder. Het is dringend nodig om
de OV-verbindingen te verbeteren. In eerder stadium heeft een lobby plaatsgevonden voor
een waterbusverbinding.

Het onderzoek is gestart door de TU Delft.

De voorbereidingen zijn getroffen om deze maatregel uit te
voeren. Omdat realisatie met financiering uit BIR-gelden dient
plaats te vinden had e.e.a. bij SO financieel-administratieve
voorbereiding nodig, zodat het noodzakelijke budget
beschikbaar komt.
Omdat dit tot gevolg zou hebben dat realisatie in najaar/winter
zou plaatsvinden en dit niet handig is (doelgroep is m.n.
fietsers) is besloten de werkzaamheden in voorjaar 2022 uit te
voeren.

In mei heeft de gemeente Maassluis ons een
voortgangsbericht gestuurd. Hierin kwam naar voren dat er
reële opties zijn voor een nieuwe (gelijkvloerse) spoorkruising
nabij Maassluis Centrum met kansen voor een sneller snellere
verbinding tussen veerstoep en metrostation.
De gemeente Maassluis verwacht dit najaar te kunnen starten
met een ruimtelijke verkenning naar de mogelijke locaties van
de nieuwe overgang. Stakeholders, waaronder de gemeente
Rotterdam, zullen door Maassluis actief betrokken worden bij
het opstellen van de ruimtelijke verkenning en het komen tot
een voorkeursscenario.

In 2021 zullen de clusters
Stadsbeheer en
Stadsontwikkeling zorgen voor
het aanbrengen van
bewegwijzering op de grond
vanaf de pont om de
zichtbaarheid van de winkels
en het winkelcentrum te
ver roten.

In 2021 zal er een onderzoek
van de regionale effecten
Blankenburgverbinding op
woningmarkt en economie in
Rozenbur laatsvinden.

Ondanks de verschillende werkzaamheden aan het wegennet rondom Rozenburg
zor en dat het ebied bereikbaar blïfteln 2021 intensief met de De gebiedsontwikkeling rond het metrostation Maassluis is een
Gemeente Maassluis in actie van die gemeente zelf. Gemeente Rotterdam is in
gesprek gaan over de ingang gesprek/contact met Maassluis over de ontwikkelingen.
van het metrostation. De
Gemeente Maassluis werkt
aan gebiedsontwikkeling rond
metrostation Maassluis
inclusief de verbetering van de
ontsluiting richting Maassluis 
Rozenburg.

Ook op de veerpont wappert soms de Rozenburgse vlag. Deze veerdienst verzorgt de verbinding met Maassluis
waar overgestapt kan worden op de metro 'Hoekse Lijn'. Naar Rotterdam een reis van vijf tot zes kwartier.
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5. Betere kansen voor jongeren
Om het dorp levendig te houden moet er worden geïnvesteerd in kansen voor de jeugd.
Penta Rozenburg is de enige middelbare school in Rozenburg. Het aantal leerlingen nadert de
kritische grens. Het is van vitaal belang dat de school blijft. Goed onderwijs moet voor
leerlingen bereikbaar blijven. Inmiddels is het voor het eerst mogelijk een volledige Havo
opleiding af te kunnen ronden op Rozenburg.
De eisen aan het werk in de haven en industrie nemen toe. Rozenburg moet aangehaakt
blijven bij deze nieuwe ontwikkelingen.
Het is zaak om de jongeren voldoende bagage mee te geven om in de maatschappij te
kunnen functioneren. Dit begint door het opgroeien in een stabiel gezin, een veilige omgeving
en het aanbieden van mogelijkheden om talenten te kunnen ontwikkelen.

Hoe zor en wii voor oed onderwïs o de basisscholen en Penta Rozenbur ?
In 2021 proberen de
financiering voor het
schoolplan van het Penta
College rond te krijgen.

----._
I

Er zijn gesprekken geweest met bestuur en directie van het
Penta College. Rozenburg heef landelijk geld gekregen om
effecten van de coronacrisis tegen te gaan. Dit is een
voldoende oplossing. Daarnaast gaat Penta een sterkere
samenwerkin aan met MO Welzïn, Jeu d, S ort en Cultuur.

Ook op PENTARozenburg wordt aandacht besteed aan 'Paarse Vrijdag', een landelijk initiatief waarbij
aandacht wordt gevraagd voor een veilige leeromgeving voor alle leerlingen. Iedereen mag er zijn ongeacht
geaardheid of genderidentiteit. Zo wappertop 11 oktober (Coming Out Day) ook de regenboogvlag bijalle

Rozenburgse dorpsentrees en bij het gebiedskantoor.
Foto: PENTA Rozenburg
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Het creëren van een Gezonde Leefstïl voor de ion teren o Rozenbur

projectleider met aanbevelingen naar het jeugdnetwerk.
In september gaat Jeugd samen met het CJG en SMW op
werkbezoek in Hellevoetsluis, om te kijken of hun werkwijze
van op -en afschalen en regievoeren ook in Rozenburg
toegepast kan worden. Aangezien de jeugdadviseur in het
derde kwartaal 2021 is langdurig uitgevallen zal het uitwerken
van de aanbevelingen en het bezoek aan Hellevoetsluis op
een later tïdsti in het eerste halfaar 2022 laatsvinden.
Dit gaat in het eerste halfjaar 2022 afgerond worden met
Directie Veilig en MO Onderwijs.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.

In 2021 gaan cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling
en Directie Veilig onderzoeken
of een convenant
wenselijk/haalbaar is tussen
de Rozenburgse scholen en
de Politie.
In 2021 komt er een
onderzoek preventie
jeugdcriminaliteit Rozenburg.
Het doel is om in een plan van
aanpak te bepalen wat we
kunnen doen om preventiever
te werk te gaan in Rozenburg,
om crimineel gedrag te
voorkomen.

In 2021 een kwaliteit slag In juli 2021 is de opdracht voor het ZKT afgerond door de
samenwerking jeugdnetwerk
verbeteren. De ambitie is dat
hierdoor minder gezinnen
tussenwal en schip vallen,
maar ook dat de professionals
in Rozenburg hun werk nog
beter kunnen uitvoeren.

Bij het verkennend onderzoek van Merel van Dorp zijn
Rozenburgse jongeren geïnterviewd en hebben zij hun
behoeften geuit.

Dia jongerenwerk heeft in samenwerking met stichting Mush
het project Street Talks opgezet. Dit zijn avonden waarbij
jongeren met elkaar in dialoog gaan over veiligheid,
vrijetijdsbesteding en kansen op de arbeidsmarkt.

Het opstellen van het convenant ligt bij de afdeling Sport. Goed
om hierover met C. Lawa wel goede contacten te houden,
aangezien hij in the lead is als het gaat om de contacten met
de omwonenden. Het opstellen van het convenant loopt nog. 6
april 2022 wordt het Cruyff Court officieel geopend en daarvoor
willen we het convenant af hebben.

Deze actie is in 2021 conform uitgevoerd.In 2021 zal er een integrale
aanpak opgezet worden om in
dialoog te gaan met de
Rozenburase ieuud.
In juli 2021 het opstellen van
een convenant
programmering/samenwerking
Cruyff Court samen met
Rotterdam Sportbedrijf,
Jongerenwerk DIA en
omwonenden.

Meer kansen en uitda in en voor de Rozenbur se ieu id creëren.o
In 2021 wordt er invulling In 2021 zijn er meerdere participaties geweest met jongeren. In
gegeven aan februari is het project van st. Alexander afgerond met een
jongerenparticipatie. Jongeren cursus aan de jongerenwerkers hoe zij participatie nog beter
worden betrokken bij de kunnen organiseren.
invulling en de programmering
Huis van de Wijk. Binnen Huis
van de Wijk en de Lekstraat
wordt een multimedia ruimte
ingericht waar jongeren aan de
slag kunnen gaan met o.a.
muziek, filmen, vlaggen,
monteren en bewerken.
Jongeren worden betrokken bij
de programmering van het
Cruyff Court. Tevens wordt er
gekeken op welke wijze de
ideeën van stichting Mush
ondersteund kunnen worden.
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Rotterdam-Rozenburg, 21 februari 2022

R.J.B. Oosterlee
Technisch-voorzitter Gebiedscommissie

.a . Bijnaar
ijkmanager Rozenburg

Dorpsentree Volgerweg met de nieuwe borden waarvoor de gebiedscommissie in december 2021 budget voor
heeft vrijgemaakt.

Rozenburg, eens een eiland, altijd een eiland. Daarom ook: Welkom op Rozenburg'!
Foto: 'Vlaggen op Rozenburg'
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Bijlage: Overzicht bewonersinitiatieven

Door het coronavirus zijn er bewonersinitiatieven ingetrokken.

Bewonersinitiatieven Totaal
21-0013 De Plunjebaaldag Rozenburg 1550
21-0221 Fotoproject: Veteranen -
21-0265 Koningsfeest 2021 -
21-0267 Aanschaf Afvalkarren 2700
21-0289 Fotoproject Veteranen op Rozenburg 5500
21-0293 Kunstwerk Tommy Ladnier Blues 4961
21-0300 Kunstwerk Knielende figuren 5538
21-0427 Rozenburgse verhalen Mozaiek 2500
21-0521 Jeu de Boulesbaan Lekstraat -
21-0528 Steun Stichting Hospice Nathrine 6500
21-0596 Urban Zomertour 6500
21-0636 Aanvraag AED 2745
21-0677 Dag van de ouderen 2021 2894
21-0717 Pompoenenfair Dorpstuin 900
21-0732 Dansworkshops 1500
21-0771 Picknicktafel -
21-0791 Springen op het Molenveld 9995
21-0812 Mandenschommel -
21-0908 Rozenburq On Ice 10000
21-0948 Intocht en Sinterklaasfeest 6019
21-1032 Prikkelarm Schaatsen 460
21-1065 Geluksroute Rozenburg 4150
21-1067 Voedselbos Rozenburg 4830
21-1080 Zeelieden aan het Scheur 8500
21-1082 Tegemoetkoming diesel -
21-1120 Jubileumfeest De Zonnebloem 4500
21-1130 Moestuin Voor Elkaar 1261
21-1141 Lesboeken Nederlandse les 3474
21-1146 De gelukkige 70-plusser 4000
21-1194 Kippenwei bezoekbaar houden 2950
21-1231 Voortgang St. de Landtong 1610
21-1245 Kunst verbindt Rozenburg 3160
21-1263 Deelmarktplaats Rozenburg 7500
21-1264 Kansenkaart Noord/Zuidoevers 6200
21-1273 Vervoer op Rozenburg 2600
Eindtotaal 124.997
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