Fractieweek van 26 juni
Fit & Energyday is een dag voor jong en oud op Rozenburg. Het Molenveld is
dan een sportief terrein. Van yoga tot pijl
en boog schieten, vechtsport en
woordpuzzels, hindernisbanen etc.
Scholieren van het Penta werden samen
met oudere inwoners in groepjes
verdeeld. In het begin nog wat onwennig
maar al gauw bleek het de gewoonste
zaak van de wereld.
De gebiedscommissie was uitgenodigd voor een werkbezoek bij Pameijer in
woonvorm Grutto te Hellevoetsluis. Ressort Wonen en
Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de
huisvesting van speciale doelgroepen. In Rozenburg gaat
Pameijer met Ressort Wonen hier uitvoering aan geven.
Tijdens het werkbezoek was er gelegenheid om vragen te
stellen en mochten we ook een paar woningen bezoeken.
Algemene informatie over Pameijer is te vinden op: https://pameijer.nl/overpameijer
In het Veerhuis namen we afscheid van huisartsen dr.
Lievaart en dr. Wendte. Zij gaan met pensioen. Aan
aandacht ontbrak het hun zeker niet. Veel inwoners
wilden hun veel plezier wensen en bedanken voor hun
jarenlange werkzaamheden op het dorp. Naast dit
afscheid kon gelijk ook kennis gemaakt worden aan de
huisartsen die hun opvolgen: dr. Sonneveld en dr. Spee.
De officiële opening van Residence Roosenburch
werd na de formele handelingen en toespraken
feestelijk afgesloten. Het pand heeft een ware
transformatie ondergaan en de verhuur van de
appartementen is gestart. Meer informatie over de
Residence is te vinden op hun webpagina
https://residence-roosenburch.org/ . Zij zijn ook op
facebook te vinden.
De Veiligheidsdag met Brandweer, Politie, Toezicht&Handhaving, Ressort
Wonen en Connexxion vond plaats op het plein voor de gebiedswinkel. Helaas
was er weinig over gecommuniceerd waardoor het pas in de middag wat
drukker werd. Het was hèt moment om direct vragen te kunnen stellen aan de
deskundigen en de aanwezigen maakten daar
gretig gebruik van. Na de zomervakantie wil de
wijkpolitie als proef een spreekuur gaan
instellen op het gebiedskantoor. Wanneer en
hoe zal nog in de lokale krant de Schakel
bekend worden gemaakt.

