Fractieweek van 3 juli
In de Nieuwe Schans was een inloopavond georganiseerd door Ressort
Wonen en Pameijer. Het voornemen van Ressort Wonen om gezamenlijk met
Pameijer op Rozenburg uitvoering te geven aan het huisvesten van bijzondere
doelgroepen (opdracht vanuit de gemeente Rotterdam) riep veel vragen op bij
de bewoners. Op deze avond kregen inwoners de gelegenheid om in gesprek
te gaan met deskundigen van Pameijer en Ressort Wonen.
De laatste gebiedscommissievergadering voor het zomerreces werd gehouden
in restaurant “La Caleta”. De eigenaar had alles prima geregeld zodat ook
presentaties mogelijk waren en voor een ieder zichtbaar. Ook aan een
publieke tribune was gedacht. Complimenten!
Tijdens de vergadering werden maar liefst 5 bewonersinitiatieven behandeld.
Twee daarvan waren voor de Jeugdlandorganisatie. Zij zoeken al enige tijd
naar een andere opslagruimte voor hun
spullen. Zij hebben een oplossing
gevonden door containers te huren die
zij op een terrein bij de Pothof kunnen
stallen. Daarnaast vieren zij dit jaar hun
20-jarig jubileum en willen zij een extra
tintje geven aan deze feestelijke
mijlpaal. Dit geweldige evenement waar
zo’n 400 kinderen elk jaar een week lang hutten bouwen, vlotvaren, crea,
zang, dans, spellen doen en ook nog gaan zwemmen is alleen mogelijk met
een top organisatie. Daarnaast zijn er ook nog zo’n 200 vrijwilligers actief,
zonder hun zou het absoluut onmogelijk zijn om dit evenement te kunnen
houden!
Beide initiatieven zijn door de gebiedscommissie goedgekeurd.
Bewonersinitiatieven Sinterklaasintocht en Rozenburgse invulling van de
Havendagen werden ook goedgekeurd. Beide initiatieven zijn ook vorig jaar
gehouden en waren succesvol. Ook deze keer is het de bedoeling
dat de goedheiligman met de veerdienst naar Rozenburg komt
varen en zal deze traditionele feestelijke kinderdag uitbundig
gevierd kunnen worden.
De Wereldhavendagen activiteiten vinden vooral in het centrum van de stad
plaats. Het EIC op de Landtong heeft ook een eigen programma dat op die
dagen bezoekers trekt vanuit de hele regio. Vorig jaar hebben
Ruitervereniging, Modelvliegclub EMCR, de Mountainbikers, Free Nature en
IVN zich bij die activiteiten aangesloten. Voor het hele gezin is er nu in dat
weekend van alles op de Landtong te doen naast het vaste programma van
het EIC met hun Port Rangers. Het ligt in de bedoeling ook dit
jaar de Waterbus aan te laten meren bij het EIC zodat een echte
‘havenbeleving’ mogelijk wordt door vanuit Rozenburg te varen
naar het centrum van de stad en weer terug uiteraard. Dit jaar
heeft ook de scouting Albert Schweitzergroep en Ark zich

aangesloten. Informatie te vinden op
http://wereldhavendagen.nl/programma/ontdek-de-haven-in-en-rondom-heteic-in-rozenburg/
Voor de jongeren van Rozenburg was een initiatief ingediend om een
zomerfeest te houden aan het eind van de Jeugdlandweek op het Molenveld.
Alhoewel er een positief advies van de ambtenaar was gegeven stemde de
meerderheid van de gebiedscommissie (VVD, IPR en PvdA) tegen. CDA en
Gemeentebelangen waren vóór dit evenement. De fractie van GBR wil in
Rozenburg activiteiten voor alle doelgroepen, dus ook voor jongeren. Uiteraard
moeten er goede afspraken zijn over (geluid)overlast e.d. maar deze worden binnen de
vergunningen geregeld en afgestemd met de
autoriteiten. Vorig jaar waren een aantal zaken
minder goed geregeld waardoor de omgeving hinder
had ervaren. Dit is geëvalueerd zodat herhaling
voorkomen kon worden. Helaas was dit niet
voldoende voor de meerderheid van de gebiedscommissie en zullen de
jongeren van Rozenburg geen zomerfeest op het Molenveld hebben. Spijtig
voor deze doelgroep en spijtig voor de initiatiefnemers.
Na de behandeling van deze bewonersinitiatieven kregen wij een presentatie
van het Masterplan Blankenburgverbinding te
zien. Rijkswaterstaat in combinatie met
ambtenaren toonden met veel sheets de
plannen. Deskundig en uitvoerig werden de
presentaties van uitleg voorzien. De
presentatie en ook de andere stukken van
deze gebiedscommissievergadering zijn
zeker een aanrader en te vinden op de
website:
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/385475/Gebiedscommissie
%20Rozenburg%2004-07-2017?
Hierna werd een veiligheidsscan van de politie over Rozenburg
gepresenteerd. Dit was in zelfstandig Rozenburg een jaarlijks terugkerend item
maar sinds we Rotterdam zijn geworden vond dit niet meer plaats. De cijfers
van ons dorp maakten van af toen deel uit van Rotterdam en werden niet meer
uitgesplitst aan de gebiedscommissie getoond. GBR is blij dat dit nu wel weer
mogelijk gemaakt is en dat het wijkteam van de politie op Rozenburg hier
zoveel inspanning voor verricht. Groot probleem bij deze cijfers is dat onze
inwoners te weinig melden. Hierbij worden niet alleen aangiften bedoeld maar
vooral overlast- en vernielingenmeldingen. Als dorpse inwoners zijn wij nog
steeds te veel ingesteld om de wijkagenten direct aan te spreken en het,
wanneer dat niet lukt, maar na te laten. Daardoor
is er een duidelijk verschil tussen het
veiligheidsgevoel en de werkelijke cijfers van
meldingen. De wijkpolitie hoopt met een wekelijks
spreekuur, dat na de zomervakantie van start zal

gaan, een oplossing te hebben gevonden. Daarnaast zal uitgebreid aandacht
blijven uitgaan naar de noodzaak tot melden.
De speerpunten voor het WijkActiePlan Rozenburg werden gepresenteerd
door de gebiedsdirecteur. Het is een ambtelijk stuk waarin de acties staan voor
2017/2018 die de diensten verwezenlijkt willen hebben. Omdat er enige
inhoudelijke opmerkingen kwamen vanuit de gebiedscommissie zal het stuk
nog worden aangepast voordat dit naar de stad zal worden gestuurd.
Op de agenda stond ook ter bespreking de reactie van de wethouder op ons
advies om de hondenbelasting af te schaffen indien er toch geen maatregelen
genomen kunnen worden. Daarbij
werd ook de reactie op de vragen
van de Leefbaarfractie uit
Rotterdam betrokken. Inmiddels is
met een motie in de stad besloten
in 2018 de hondenbelasting in
Rotterdam af te schaffen! Het
advies van de fractie van
Gemeentebelangen dat door de
gehele gebiedscommissie is
ondersteund en naar de raad en wethouder is gestuurd gaf blijkbaar de
doorslag. Deze actie kan dan ook niet anders als succesvol genoemd worden!
De vergadering duurde lang maar gelukkig waren de haringen nog koud en
konden we ongeveer middernacht met het nog steeds trouwe publiek daarvan
genieten. Het zomerreces is begonnen!
Tijdens het zomerreces zijn de fractieleden van GBR minder bereikbaar dan
dat u gewend bent. Vanaf 21 augustus zijn wij weer op volle sterkte. Fijne
vakantie allemaal!

