Fractieweek van 5 juni
Deze week stond de gebiedscommissie weer op de weekmarkt. Veel
mensen gesproken. RTV Rijnmond kwam ook nog langs om de
mensen in Rozenburg te vragen hoe zij denken over de komst van de
Blankenburgtunnel. In Rozenburg zijn wij blij met de komst van deze
ontsluiting. Wat ons dorp betreft kan het graven onmiddellijk beginnen!
Inspraak bij raadscommissie EHMD in Rotterdam over
vrachtwagenproblematiek Volgerweg. De gebiedscommissievoorzitter, een
vertegenwoordiger van de (transport-)bedrijven Pothof en een
vertegenwoordiger namens de bewoners Druivenhoek maakten gebruik van
het spreekrecht. Op deze manier kon iedereen hun eigen kant van de hinder
belichten. Alle insprekers zien maar één echte oplossing; ontsluiting van de
Pothof direct op de Droespolderweg. De ondernemers Pothof hebben zelfs
aangegeven hierin eventueel financieel te willen participeren. Iedereen in
Rozenburg begrijpt dat dit een lange termijn oplossing kan zijn die veel geld
(en ook groen) zal kosten. Daarom werd ook gevraagd om toch ook korte
termijn oplossingen te bedenken zodat de huidige hinder verminderd kan
worden. De vergadering incl. de inspraak is terug te luisteren via link:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/428177/Commissie%20Econo
mie%2C%20Haven%2C%20Mobiliteit%20en%20Duurzaamheid%20%282014
-2018%29%2007-06-2017?
Op korte termijn zijn enige oplossingen toegezegd door wethouder
Langenberg. Na de zomer komt de wethouder met uitkomsten op diverse
gevraagde onderzoeken. Het komt dan weer terug in de raadscommissie.
Tussen al deze serieuze aangelegenheden konden, blijven er ook momenten
om hartelijk te lachen. Zeker toen we onderstaande tekst zagen. Uiteraard is
dit een administratief foutje en wisten ze in Rotterdam prima welke functies bij
wie hoorden.
Als insprekers hebben zich gemeld:
- L. van Dijk (voorzitter gebiedscommissie)
- F. Schellenboom (bewoner)
- W. Veldhoen (Verenigde Rozenburgse Bedrijven
(VRB))

Veel mensen deden ook dit jaar weer mee met
de avond4daagse. Een nieuwe route op de
Landtong waarbij de start bij VV Rozenburg
plaatsvond was een enorm succes! Het is
gewoonte dat de gebiedscommissie bij het
defilé van de vierdaagse aanwezig is.
Dit weekend vond ook de jaarlijkse Wielerronde plaats. Dit evenement wordt
door Rozenburg medegefinancierd via de stichting Rozenburg Bloeit. In
Rozenburg Bloeit zijn de grotere evenementen geplaatst zoals Jeugdland,
IJsbaan en dus ook de Wiellerronde. Rozenburg heeft een rijk
verenigingsleven en er is veel te doen door het jaar heen op ons dorp.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de levendigheid en de
saamhorigheid op het dorp in stand blijft. (Vrijwilligers-)evenementen dragen
daar aan bij. Wij doen er alles aan om deze feestelijke activiteiten te behouden
voor onze inwoners.

