Fractieweek van 12 juni
Deze week werd de Erasmusspeld uitgereikt
aan de ‘verkeersopa’ van basisschool de
Phoenix; meneer Helmstrijd. Wethouder de
Jonge kwam speciaal voor deze feestelijke
aangelegenheid naar Rozenburg. De blij
verraste ‘opa’ kreeg niet alleen de Erasmusspeld maar ook
een scootmobiel die door de leerlingen bij elkaar was
gespaard.
De Erasmusspeld wordt uitgereikt aan personen die zich
lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sportief
gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Rotterdamse samenleving.
De Klankbordgroep bracht deze keer een bezoek aan
Ducorchem. Met de inwoners mochten wij op het
terrein van het bedrijf een kijkje nemen en werden
rondgeleid door diverse medewerkers die informatie
gaven. Het was weer een prima tour.
Na de rondleiding was er tijd voor het ‘rondje
bedrijven’. Bedrijven die Rozenburgers willen
informeren over lopende zaken en/of die een incident hebben gehad, komen
hier aan bod. Als goede buur geven de bedrijven ruimte voor de inwoners van
ons dorp om (kritische) vragen te stellen, die zij deskundig beantwoorden.
Deze unieke samenwerking tussen de omliggende industrie en Rozenburg
wordt zeer gewaardeerd. Het vergroot het veiligheidsgevoel en is essentieel
voor onze inwoners. Deze avond was dan ook wederom een succes!
Een informatiebijeenkomst over het Theemswegtracé werd
deze keer in Zwartewaal gehouden en niet op Rozenburg.
Doordat het spoor straks verder weg van ons dorp komt te
liggen, zal de geluids- en trillingoverlast voor onze inwoners
drastisch verminderen. In Zwartewaal komt de trein straks
dichterbij. Er zijn dan ook meer vragen en opmerkingen in die
omgeving dan bij ons. Met veel deskundigen en een digitale
weergave van het nieuwe tracé konden veel vragen
beantwoord worden. De inloopbijeenkomst was druk bezocht.
Een impressie van het nieuwe tracé is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=TyeBZ9AUkuU

Tijdens de gebiedscommissievergadering werden twee bewonersinitiatieven
vastgesteld: Wedstrijddag zoetwatervissen en Kunst verbindt.
Jaarlijks vindt in Rozenburg een wedstrijddag vissen plaats
bij de Esdoornsingel. Uiteindelijk bleken de
omstandigheden bij het Esdoornpark te slecht en is
uitgeweken naar de singel achter de Dalen. Met hulp van
de Brielse visvereniging ‘De Watergeus’, waar veel
Rozenburgers lid van zijn, kan deze wedstrijd op ons dorp
plaatsvinden.
Kunst verbindt is een initiatief van diverse kunstenaars om hun
werken te tonen en interesse voor kunst en cultuur te stimuleren op
het dorp. In het weekend van 26-27-28 augustus zal in de
voormalige gymzaal ‘de Rozet’ de tentoonstelling e.d. plaatsvinden.
Er werd uitvoerig ingegaan op het procesvoorstel over het kunstwerk Water.
Mr Boon sprak namens de actiegroep “behoud voor het tegeltableau” in. Hij
benadrukte dat de enige plaats waar het kunstwerk tot zijn recht kan komen in
het nieuwe MFC ‘De Rozenburcht’ is.
De stad wil echter geen juridisch conflict met de architect van het MFC, die
hierop tegen is. De gebiedscommissie beschikt niet over het geld om dit wèl te
kunnen. Er kan gevraagd worden aan de stad om juridisch onderzoek te doen
maar dit wijst de broer van de kunstenaar tot nu toe af.
Er kunnen geen alternatieve locaties worden benoemd nu de rechtmatige
eigenaar van het kunstwerk hieraan geen medewerking wil verlenen. De tegels
blijven helaas vooralsnog in kratten opgeslagen. Op deze GBR website vindt u
het hele verloop met bijbehorende documenten wanneer u op ‘tijdlijn
kunstwerk water’ zoekt.

De stukken van deze vergadering zijn terug te vinden op
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/385474/Gebiedscommissie
%20Rozenburg%2015-06-2017?

