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Rozenburg
Sporten in de buurt

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Rozenburg leuker
en beter maken.

Rozenburg heeft een breed aanbod van sportclubs en verenigingen.
In deze krant staan zij een voor een in de schijnwerpers. Dit keer
maakt u kennis met WMVR.

Wijknetwerker Margaret van der Woude:

Wieler- en Mountainbike Vereniging Rozenburg (WMVR) is in 2014
opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers die de wielersport
willen promoten. De nog jonge vereniging telt inmiddels 75 leden, onder
wie veel jongeren. En er komen er steeds meer bij, zowel uit het dorp als
de omliggende regio. ‘Vooral onze mountainbikeclinics voor kinderen
tot 18 jaar zijn populair’, vertelt secretaris Bryan Timmer. ‘Op maandag
avond geven we van 19.00 tot 20.00 uur training op ons parcours op de
Landtong. Sinds kort bieden we een speciaal trainingsprogramma voor
beginners, gevorderden en wedstrijdrijders. Zo kan iedereen op eigen
niveau mountainbiken en zich verder ontwikkelen.’

‘Ik voel me hier echt thuis’

David Rozing

Druk programma
Naast de wekelijkse MTB Kidclinics organiseert WMVR nog veel meer
activiteiten. ‘Elke woensdagavond is er een racefietsrit over VoornePutten van zestig kilometer en iedere eerste zondag van de maand een
toertocht voor wielrenners. Ook zijn we actief betrokken bij jaarlijkse
evenementen. Zo regelen wij de MTB Streetrace bij de wielerronde
en doen we altijd iets leuks tijdens de Wereldhavendagen. We steken
bovendien veel tijd in het onderhoud van de mountainbikeroute. Het is
een kort maar pittig parcours, met veel hoogteverschillen, obstakels en
hindernissen met als spektakelstuk de kombocht. Zelfs voor ervaren
mountainbikers is die bocht nog een hele kluif.’ Meer weten? Kijk op
www.wmvrozenburg.nl.

Margaret van der Woude houdt niet van binnen zitten. Ze gaat zoveel mogelijk naar buiten om met de Rozenburgers te praten.

Margaret van der Woude (61) is nieuw in Rozen
burg. En toch ook weer niet. ‘Ik woon al 25 jaar
in Zwartewaal, op pakweg 8 kilometer afstand.
Mountainbiken is een van mijn hobby’s en daardoor
kende ik het MTB-parcours op de Landtong. Nu ik
hier drie dagen per week werk, ontdek ik hoe mooi
het dorp is en hoe vriendelijk de bewoners zijn. Ik
voel me welkom en het dorpsgevoel is een warm
bad.’ Van der Woude werkt volgend jaar 40 jaar bij
de overheid, waarvan 34 jaar in het welzijnswerk

in Hoogvliet. Die ervaring komt haar goed van pas
als wijknetwerker. ‘Wij zijn de ogen en oren van
de gemeente. Het is onze taak om zo vaak mogelijk
het dorp in te gaan, te luisteren naar wat er speelt
en bewoners, ondernemers en organisaties samen
te brengen en met elkaar te verbinden. Dat past
helemaal bij mij, want ik ben een mensenmens.’
Wilt u contact met de wijknetwerkers? Mail naar
gebiedrozenburg@rotterdam.nl.

WMV Rozenburg

‘Na zes weken voelt Rozenburg al helemaal als mijn dorp.’ Dat zegt wijknetwerker Margaret van der Woude.
Sinds 15 mei is zij samen met haar collega Marijke de Groot het gezicht van de gemeente voor alle
Rozenburgers. ‘Mensen bij elkaar brengen en verbinden is mijn passie.’

Op 9 juni deden weer veel kinderen mee aan de spectaculaire MTB Streetrace.

Wijkagenda naar de raad

Welkom bij de gemeente
Open balies zonder glas, spreekkamers en spreektafels, sfeervol houten meubilair, gezellige zitjes en aan
de muur twee grote zwartwitfoto’s van mooie plekken in Rozenburg. Zo ziet de nieuwe gemeentelocatie
aan de Jan van Goyenstraat eruit. Kom gerust langs om sfeer te proeven, want de verbouwing is klaar.

De nieuwe gemeentelocatie heeft een warme en open uitstraling.

Commissie met reces

Zwemmen in de vakantie

De leden van de gebiedscommissie zijn de oren en ogen
voor wat er in Rozenburg gebeurt. Hoe meer u laat
weten wat er speelt, hoe beter zij het gemeentebestuur
kunnen adviseren. In de zomervakantie vergadert de
commissie niet. De eerstvolgende bijeenkomst is op
donderdag 30 augustus om 20.00 uur in het gebieds
kantoor (Jan van Goyenstraat 1). Kom langs en praat
mee. De agendapunten staan een week voor de verga
dering op www.rotterdam.nl/rozenburg. Daar vindt u
ook de contactgegevens van de commissieleden.

Volgende week begint de zomervakantie. Voor veel
Rozenburgers het moment om de koffers te pakken
en af te reizen naar een avontuurlijke bestemming
in binnen- of buitenland. Maar niet iedereen trekt
eropuit. Saai? Welnee, want voor de thuisblijvers (en
terugkomers) is er op het dorp van alles te doen. Zo
is het zwembad in De Rozenburcht de hele zomer
open. Er geldt wel een aangepast vakantierooster
in de zomervakantie. Meer weten? Kijk op de
Facebookpagina van De Rozenburcht.

David Rozing

In de gemeentelocatie kunt u terecht voor alle bur
gerzaken, zoals het aanvragen of verlengen van uw
paspoort of rijbewijs. Maar ook voor informatie en
advies van VraagWijzer en het Centrum van Jeugd en
Gezin. Daarnaast is het pand de uitvalsbasis voor de
politie. Een belangrijke verbetering voor alle Rozenburgers, vindt wijkagent Richard Verboeket. ‘Voor
heen was Hellevoetsluis onze standplaats. Dat kostte
veel reistijd. Nu zijn we continu in het dorp aanwe
zig, altijd met ons vaste team voor Rozenburg. Voor
alle duidelijkheid: onze werkplek is geen politiebu
reau. Bewoners die aangifte willen doen of ons willen
spreken, kunnen een afspraak maken via 0900-8844.’

Wat is de komende vier jaar nodig voor Rozenburg? Dat staat in
de wijkagenda. De gebiedscommissie heeft het plan op 5 juli goed
gekeurd. Nu is het woord aan de gemeenteraad.
Een levendige dorpscultuur, een aantrekkelijkere leefomgeving, toe
komstbestendige en duurzame woningen, betere bereikbaarheid en
meer kansen voor de jeugd. Dat zijn de vijf doelen van de wijkagenda
2019-2022. ‘We hebben goed geluisterd naar wat de Rozenburgers
belangrijk vinden’, vertelt gebiedscommissielid Marjon McElligott.
‘Op zaterdag 2 juni zijn we als team het dorp ingegaan. Van 10.00 tot
12.30 uur stonden we bij verschillende supermarkten voor de deur met
een uitgebreide vragenlijst. Bewoners konden die ter plekke invullen
of op een later moment in de brievenbus doen. Ruim vijftig Rozenburgers hebben hun stem laten horen. Uit de reacties blijkt dat vrijwel
iedereen het eens is met de doelen in de wijkagenda. Meer betaal
bare woningen voor jongeren/starters en gezinnen staat bovenaan de
wensenlijst. Samen met de gemeente gaan we ons de komende vier jaar
inspannen om alle doelen te halen.’ De wijkagenda wordt verder uitge
werkt in wijkactieplannen. Daarin staan concrete maatregelen met de
bijbehorende kosten. In augustus stelt de gemeenteraad de wijkagenda
definitief vast.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/rozenburg
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/rozenburg.gebiedrotterdam

