Fractieweek van 19 juni
In het kader van Wereldvluchtelingendag
werd in ‘de Ontmoeting’ hier aandacht aan
besteed. Het vluchtelingenwerk
Rozenburg (IVOR) had een gezellige
middag georganiseerd. Door
statushouders zelf gemaakte hapjes en
koffie waren ruim voorradig.
Belangstellenden konden leren om een
hoofddoek om te doen en er was ruim gelegenheid voor een praatje. De dag
was druk bezocht en zeker voor herhaling vatbaar.
Woningstichting Ressort Wonen had een
werkbezoek georganiseerd voor de
gebiedscommissieleden om projecten op
locatie te tonen en uitleg te geven over hun
meerjarenbeleid.
Ressort Wonen staat in Rotterdam op
nummer één qua aantal woningen met
duurzaamheidsmaatregelen. Het motto van Ressort wonen: duurzaam
betrokken, blijft de rode draad in het meerjarenplan dat zij hebben opgesteld.
De gebiedscommissie in de wijk vond dit keer plaats op de
Langeplaat bij de basketbalkooi. Bewoners gaven vooral aan
overlast te ervaren van mensen die de kooi niet gebruiken voor
gezelligheid of om te spelen. Handhaving&Toezicht en politie
waren aanwezig om uitleg te geven. Mensen die hun gegevens
hebben achtergelaten worden nog benaderd zodat hun melding
opvolging kan krijgen. Het was jammer dat jongeren zelf niet
aanwezig waren maar verder opnieuw een geslaagde
wijkbijeenkomst.
Veteranendag eren wij op Rozenburg al jaren. Dit wordt door het
Oranjecomité georganiseerd op een dag, meestal voorafgaand aan
de officiële Veteranendag zodat de militairen ook aanwezig kunnen
zijn op de landelijk georganiseerde activiteiten. Dit jaar was er een
lopend buffet geregeld, een foto presentatie van Rozenburg in
oorlogsjaren (verzorgd door de Historische Vereniging) en werd
uitgelegd door een woordvoerder van de Royal British Legion (afdeling
Holland) wat de Engelse “poppy” inhoudt en hoe en waarom het symbool van
de klaproos tot stand is gekomen. Ook het gedicht: In Flaunders Fields werd
voorgedragen. GBR vindt het belangrijk dat Veteranendag op het dorp
plaatsvindt en niet alleen in Rotterdam. Omdat het steeds moeilijker blijkt te
zijn om gegevens van veteranen te verkrijgen nu we geen zelfstandige
gemeente meer zijn is er een facebook pagina gemaakt: Veteranen
Rozenburg Z-H. Vooral ook de jongere veteranen op Rozenburg hopen de
initiatiefnemers hiermee te bereiken.

Op dezelfde dag vond ook het
bewonersinitiatief voor Pink Ribbon
plaats. Er waren diverse fietsroutes
uitgestippeld, voor zowel de
racefietsers als de tourfietsers.
Alhoewel het weer wat druilerig was
hield dat de deelnemers niet tegen.
De opkomst was groot en er is een
flink bedrag ten behoeve van Pink
Ribbon (borstkanker bestrijding) opgehaald. Een goed georganiseerd
evenement. De sterke en positieve houding van de initiatiefnemer die zelf
vecht tegen deze ziekte is een inspiratie en maakte veel deelnemers nog meer
betrokken bij deze dag en het doel waar het voor stond.
Iets minder opvallend maar echt een feestje was
het buurtfeest bij de asfaltplek bij de
Bloesemlaan. Dit stukje asfalt houdt al jaren de
gemeente Rozenburg, later Rotterdam, bezig.
Het oorspronkelijke asfaltplaatsje was een
speeltuintje met enige toestellen erop. Later
werden de toestellen verwijderd omdat zij niet
meer veilig waren en bleef het asfalt over.
Scheuren e.d. gaven de locatie een
verwaarloosde indruk. Bewoners uitten hun wens
om het opnieuw tot een speelplek om te vormen.
Dat dit jaren zou duren had niemand gedacht. Na
veel geduld en aandringen is het uiteindelijk
gelukt om de plek van een nieuwe gladde
asfaltlaag te voorzien. Met behulp van een
bewonersinitiatief zijn bloembakken en spelelementen op het terreintje geplaatst zodat de
kinderen uit de buurt er weer op een leuke
manier gebruik van kunnen maken. Reden
genoeg om te vieren!

