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Steuren in Het Scheur?

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.

Gebiedscommissie aan de slag

David Rozing

Praat mee over wijkagenda
De dammen, tussen het EIC en de veerpont, kunt u bij laagwater bekijken.

Leander Varekamp

Meer waterplanten, kustvogels en trekvissen, zoals de zeldzame
steur. Dat is het doel van het project Groene Poort bij de landtong.
De werkzaamheden vorderen gestaag.

De nieuwe gebiedscommissie hoort graag uw ideeën voor de wijkagenda of bewonersinitiatieven. Mail naar gebiedrozenburg@rotterdam.nl.

De nieuwe gebiedscommissie is aan de slag. Een van de eerste klussen is het schrijven van de wijkagenda: een plan met doelen voor de komende vier jaar. Heeft u ideeën of suggesties? Op dinsdag 22 mei
is er een speciale bewonersavond. Kom langs en praat mee.
De gebiedscommissie heeft de eerste vergadering ach
ter de rug. Dinsdag 1 mei kwamen de elf leden bijeen
in het gebiedskantoor aan de Jan van Goyenstraat. Op
de agenda stonden twee belangrijke onderwerpen.
Ten eerste de verkiezing van de technisch voorzitter,
ofwel vergadervoorzitter. Rob Oosterlee kreeg de
meeste stemmen. Als gespreksleider zorgt hij ervoor
dat iedereen z’n zegje kan doen, maar hij spreekt en
stemt zelf ook mee. Buiten de vergaderingen heeft
hij dezelfde rol als de andere commissieleden; ze

Goed nieuws voor alle liefhebbers van de landtong. In het project
Groene Poort leggen de gemeente, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf
Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds natuurvriendelijke oevers
aan langs Het Scheur. Dit is nodig om de getijdennatuur van eb
en vloed te herstellen. Voor veel planten en dieren is de rivier te
diep en zijn de stroming en golfslag te sterk. Om hun leefgebied
te verbeteren, hebben de samenwerkende partijen met schoon
sloopmateriaal uit de omgeving ‘langsdammen’ aangelegd. Die
breken de golven en verminderen de stroming. De volgende stap
is het aanbrengen van schone grond bij de dammen. Zo ontstaan
slikken, ondiepe overgangsgebieden die bij eb droogvallen en bij
vloed langzaam onderlopen. Waterplanten, kustvogels en trekvissen
voelen zich hier thuis en kunnen zich er gemakkelijker handhaven.
Daardoor kan ook de bijna uitgestorven steur terugkeren naar de
landtong. Op termijn is hier dus nog veel meer te genieten!

Terug van weggeweest

zijn allemaal gelijk. Als tweede onderwerp kwam de
wijkagenda aan bod. Dit is een plan voor vier jaar
met concrete acties om Rozenburg te verbeteren. Wat
en hoe bepaalt de gebiedscommissie niet op eigen
houtje, maar samen met bewoners, ondernemers en
verenigingen. Wat vindt u belangrijk voor het dorp?
Kom dinsdag 22 mei naar de informatieavond in het
gebiedskantoor en vertel het de commissie. De bijeen
komst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Alle Rozenburgers zijn van harte welkom.

De gebiedscommissie bestaat uit elf Rozenburgers. Zeven leden hebben al een zittingsperiode achter
de rug, vier zijn nieuw. In een kennismakingsrondje stelt Eric Don (35) zich dit keer voor. Hij werkt als
logistiek specialist, is getrouwd met Elyse en de trotse vader van Jacob (6) en Katrina (5).

Leven zonder stress

Goed idee voor uw wijk?

Werken, boodschappen doen, eten koken en zorgen
dat het huishouden draait. De drukte van alledag
zorgt vaak voor stress. Wilt u dit veranderen, zodat u
overdag meer ontspannen leeft en ’s avonds energie
over heeft? Bezoek dan zaterdag 26 mei de Wellness
beurs in Muziektheater De Ontmoeting. U vindt er
een breed aanbod aan kramen met informatie over
spiritualiteit en wellness voor lichaam en geest.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.mtdo.nl.

Heeft u een idee voor uw straat, buurt of wijk? Dien
dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommis
sie. Die heeft geld om ideeën financieel te onder
steunen. Alle plannen zijn welkom, zolang Rozen
burg er maar beter, mooier, leuker of gezelliger van
wordt. Kijk voor de mogelijkheden en spelregels op
www.opzoomermee.nl onder Bewonersidee. U vindt er
ook een aanvraagformulier en vier filmpjes die laten
zien wat u moet doen. Hulp nodig bij het invullen?
Bel dan Opzoomer Mee, (010) 213 10 55.

David Rozing

Commissielid Eric Don treedt in de voetsporen van zijn vader.

‘Ik ben een geboren en getogen Rozenburger. Mijn
vader Peter Don was van 1988 tot 2001 actief als
gemeenteraadslid en wethouder. Politiek is me
hierdoor met de paplepel ingegeven. Ik vond het wel
interessant, maar had in die tijd andere ambities.
Nu ga ik gedreven de uitdaging aan. Rozenburg is
een prachtig dorp, maar er is de afgelopen jaren veel
veranderd. En niet alles ten goede. Verenigingen
en ondernemers worstelen om te blijven bestaan,
activiteiten voor jongeren zijn geschrapt en het groen
is gekortwiekt. Behoud van het dorpsgevoel en het
waarborgen van een veilig en fijn Rozenburg staan
voor mij centraal.’

David Rozing

‘Behoud van het dorpsgevoel’
Leen Droppert is blij dat alle Rozenburgers zijn kunstwerk weer kunnen zien.

De kunstschatten van Rozenburg keren een voor een terug in
het dorp. Maandag 7 mei herplaatste de gemeente het kunstwerk
Groei-elementen aan het Fazantenpad.
Twee sierlijke pilaren, rood en blauw, strak van lijn en uitgevoerd in
staal en kunststof. Zo ziet het kunstwerk Groei-elementen eruit. De
Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert (1930) maakte het in 1972 in
opdracht van de gemeente Rozenburg. Tot 1991 stond het beeld aan
de Nachtegaallaan bij de ingang van de openbare mavo. Vanwege
de sloop van de school en nieuwbouw lag het jaren opgeslagen in
het kunstdepot. Nu staat het weer te pronken aan het Fazantenpad.
Om de terugkomst te vieren organiseert de gebiedscommissie op
woensdag 23 mei een feestje, samen met de Stichting Kunst en Cul
tuur Rozenburg, de cultuurscout en buurtbewoners. Leen Droppert
onthult om 16.00 uur zijn kunstwerk; er zijn hapjes, drankjes en
muziek. Iedereen is van harte welkom.

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

