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Rozenburg

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.

‘Denken in oplossingen’
Rozenburg heeft een nieuwe wijkmanager. Ronald Bijnaar (53)
nam op 2 juli het stokje over van Jeroen van der Burg. ‘Het is hier
verrassend goed wonen.’

Jeugdland op het Molenveld

Ronald Bijnaar is geboren in Paramaribo. In 1976, een jaar na de Suri
naamse onafhankelijkheid, emigreerde hij op 11jarige leeftijd naar
Nederland. Via Amsterdam en Hoorn kwam hij in 1983 in Hoogvliet
terecht. Daar woont hij nog steeds, samen met vriendin Inez en doch
ter Ronize (17). Ruim dertig jaar was Hoogvliet ook zijn werkplek. ‘Ik
ben begonnen in het jongerenwerk. Vanaf 1999 heb ik diverse func
ties vervuld bij de gemeente, waaronder projectleider en sinds 2014
wijknetwerker. Alles wat ik in Hoogvliet heb geleerd, kan ik nu als
wijkmanager inzetten in Rozenburg. Dat doe ik vanuit mijn levens
motto: niet denken in problemen, maar in oplossingen.’

Patrick Boertje

Vlotvaren en discodansen

De wijken in
Bijnaar is nu drie weken aan de slag. Wat is zijn eerste indruk? ‘Ik
kende Rozenburg al een beetje, omdat ik in het verleden als speler van
ZwartWit ’28 tegen VV Rozenburg voetbalde. Nu ontdek ik pas hoe
ruim en groen het is. Het is hier verrassend goed wonen. En ook posi
tief: ik ben warm onthaald door de gebiedscommissie en alle collega’s.
Zeer motiverend.’ Wat gaat hij de komende weken doen? ‘Ik benut de
vakantieperiode om me in te lezen in de wijkagenda en de investerings
plannen voor de drie havendorpen. Daarnaast ga ik zoveel mogelijk
de wijken in om het dorp en de Rozenburgers te leren kennen. Ik ben
geen type dat in een ivoren toren werkt. Als wijkmanager wil ik weten
wat er buiten speelt en leeft.’

De uitvoering van het ingestudeerde Jeugdlandlied en de bijbehorende dans is elk jaar het muzikale hoogtepunt van de slotavond.

De organisatie van Jeugdland is dit jaar in handen
van Judith Don en Dick Grinwis. Zij zijn de opvol
gers van Ettie Bruggeman en Mariska Hoogwerff.
‘Samen met een team vrijwilligers hebben we
een gevarieerd programma samengesteld’, vertelt
Judith Don. ‘De kinderen kunnen hutten bouwen en
de oudste groepen maken ook een vlot voor de vlot
tenrace op donderdag. Daarnaast is er elke dag tijd
om te knutselen, zingen, dansen, zwemmen en voor
sport en spel. Zo is er een meerkamp, staat er twee

dagen een enorme stormbaan en gaan alle groepen
discobolwerpen met waterballonnen.’ Dick Grinwis
vult aan: ‘Op de slotdag is er een apart programma
met een muziekbingo. De kinderen kunnen zich
laten schminken en de laatste hand leggen aan de
hutten. Aan het eind van de middag gaan we met
z’n allen lekker eten. Daarna is er een optocht, ge
volgd door een uitvoering van de geleerde liedjes en
dansen. De feestelijke prijsuitreiking sluit Jeugdland
af. Alle Rozenburgers zijn van harte welkom.’

David Rozing

Disco! Dat is het thema van de 21e editie van Jeugdland. Het jaarlijkse zomerfeest voor alle Rozenburgse
kinderen vindt traditiegetrouw plaats in de laatste week van de zomervakantie. Vijf dagen lang doen ze
allerlei activiteiten, begeleid door vrijwilligers. De officiële opening is maandagochtend 20 augustus op
het Molenveld.

Wijkmanager Ronald Bijnaar: ‘Ik wil weten wat er in het dorp speelt en leeft.’

Goed idee? Kom maar op!

Modelvliegshow op de Landtong
Snoepdroppings boven het vliegveld, demonstraties van schaalmodellen van helikopters, zweefvlieg
tuigen en gevechtstoestellen, wedstrijden met op afstand bestuurbare raceauto’s, een springkussen en
lekkere hapjes en drankjes. Zondagmiddag 29 juli organiseert modelbouwvliegtuigclub EMCR weer de
jaarlijkse vliegshow op de Landtong. Een leuk uitje voor het hele gezin.

Tijdens de show kunt u de vliegtuigen van dichtbij bekijken.

Commissie met reces

Fijne zomervakantie!

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 gemeente
bestuur kunnen adviseren. In de zomervakantie
vergadert de commissie niet. De eerstvolgende
bijeenkomst is donderdag 30 augustus om 20.00 uur
in het gebiedskantoor (Jan van Goyenstraat 1). Kom
langs en praat mee. De agendapunten staan een
week voor de vergadering op www.rotterdam.nl/
rozenburg. Daar vindt u ook de contactgegevens van
de commissieleden.

De pagina van Rozenburg gaat even met vakantie.
De Stadskrant met het gemeentelijke nieuws ver
schijnt wel elke twee weken. Die wordt zoals altijd
met de Rozenburgse Courant bezorgd. De laatste
nieuwtjes en leuke vakantieactiviteiten kunt u
gewoon blijven volgen via Facebook.com/rozenburg.
gebiedrotterdam. De leden van de gebiedscommis
sie, de medewerkers van de gebiedsorganisatie en de
redactie wensen u een fijne en ontspannen vakantie.
De volgende pagina van Rozenburg verschijnt
woensdag 5 september. Graag tot dan.

Danny Klok

De modelvliegshow is onderdeel van het internatio
nale evenement HobbyKing Live. Piloten uit de hele
wereld komen hiervoor in het laatste weekend van
juli speciaal naar Rozenburg. ‘Als gastheer trekken
we weer alles uit de kast’, vertelt EMCRvoorzitter
Tom de Weerdt. ‘De publiekshow op zondag wordt
zoals elk jaar hét hoogtepunt. De hele middag zijn
er doorlopend vliegtuigen in het luchtruim, kleine
en grote. RC Club Zoetermeer verzorgt races met
modelbuggy’s en HobbyKing toont de allernieuwste
schaalmodellen. Voor de kinderen zijn er snoepdrop
pings. Dat is altijd een groot feest.’ De vliegshow is
van 12.00 tot 17.00 uur aan de Noordzeeweg.

Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk? Dien dan een bewoners
initiatief in. De gebiedscommissie heeft geld om uw plan financieel te
ondersteunen.
Afgelopen halfjaar kende de gebiedscommissie ruim 35.000 euro toe
voor de uitvoering van bewonersinitiatieven. De vervanging van het
hek bij de kippenwei bijvoorbeeld en de viswedstrijd, Koningsdag en
de avondvierdaagse. De subsidiepot is nog niet leeg, dus nieuwe ideeën
zijn van harte welkom.
Oké, zit dat zo!
Een bewonersinitiatief moet wel aan een aantal spelregels voldoen. Het
belangrijkste is dat de wijk of buurt er beter van wordt en voldoende
bewoners er baat bij hebben. Op www.opzoomermee.nl/bewonersidee
kunt u lezen hoe u uw plan kunt indienen. Ook staan daar de ant
woorden op veel vragen. En onder het kopje Oké, zit dat zo! vindt
u vier filmpjes met informatie en advies. Tip: wist u dat Opzoomer
Mee ook leuke straat of buurtactiviteiten ondersteunt? U kunt een
bijdrage krijgen van maximaal 200 euro. Meer weten? Neem dan
contact op met Bjef ke Bonnema: bjef ke.bonnema@opzoomermee.nl
of (010) 213 10 55.

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

