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Rozenburg
Boekenweek in de klas

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.

Commissie wil betere communicatie

Eerder om tafel over plannen

Vriendschap, dat is het thema van de Kinderboekenweek. Van 3 tot en
met 14 oktober zijn er overal in het land activiteiten. Basisschool De
Phoenix doet ook mee. De ouderraad heeft samen met de leerkrachten
een mooi programma samengesteld. ‘De bibliotheek komt langs en
op 5 oktober is de kinderboekenmarkt’, vertelt Charissa Sistermans
(voorzitter ouderraad). ‘Hoogtepunt is het bezoek van theatergroep
Allemaal Kinderspel op 8, 9 en 10 oktober. De acteurs geven in elke
klas een voorstelling over vriendschap. De kinderen spelen daarin
mee.’ De gebiedscommissie ondersteunt de Kinderboekenweek op
De Phoenix met een financiële bijdrage.

‘Luisteren en verbinden’

Gemeente Rotterdam

Wijknetwerker Marijke de Groot werkt sinds 2014 in Rozenburg.
Samen met collega Margaret van der Woude is ze het aanspreekpunt
voor bewoners, ondernemers en organisaties.

Na de werkconferentie gingen de gebiedscommissieleden van de havendorpen op de foto met wethouder Barbara Kathmann (middenachter).

De gebiedscommissie wil eerder kunnen meedenken over plannen die Rozenburg raken. Hiervoor
is meer communicatie nodig met de omliggende gemeenten op Voorne-Putten en partijen zoals het
Havenbedrijf. Dat bleek tijdens de werkconferentie kleine kernen op zaterdag 22 september. Wethouder
Barbara Kathmann beloofde dat zij de commissie gaat helpen.
De gebiedscommissie vindt het een probleem dat
mensen die Rozenburg niet kennen en er geen
persoonlijke binding mee hebben, besluiten nemen
over de leefomgeving. ‘Graag zitten we zelf eerder
aan de tekentafel’, aldus de commissie. ‘Nu wordt
er vaak over ons beslist, terwijl we het liefst zo
vroeg mogelijk willen meedenken.’ Dit is een van de
uitkomsten van de werkconferentie kleine kernen
in Hoek van Holland. Daar spraken de gebiedscommissies van Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis

Marijke de Groot is geboren in Sliedrecht, maar woont al veertig jaar
in Delfshaven. Ze fietst zo vaak mogelijk naar haar werk. ‘Goed voor
mijn conditie, maar het is ook een leuke rit. Ik verheug me altijd op de
overtocht met de veerpont. Die vijf minuten op het water maken me
blij, net als de aankomst. Rozenburg is een knus dorp met een eigen
karakter, een hechte gemeenschap en zelfbewuste inwoners. Dat roept
herinneringen op aan mijn jeugd.’ Wat doet een wijknetwerker? ‘Ik
ben de schakel tussen alle Rozenburgers en de gemeente. Bewoners,
ondernemers of verenigingen die iets willen regelen maar niet weten
hoe, kunnen bij mij aankloppen. Ik zoek het dan uit en wijs ze de weg.
Ook pik ik signalen, gevoelens en ideeën op. Die bespreek ik vervolgens
met mijn collega’s van de gemeente en met de gebiedscommissie. Verder help ik bij het indienen van bewonersinitiatieven. In gesprek gaan,
luisteren en mensen verbinden, dat is mijn taak. Met één belangrijk
doel: het rijke culturele leven en de samenhang in Rozenburg behouden en versterken.’ Wilt u contact met de wijknetwerkers? Mail naar
gebiedrozenburg@rotterdam.nl.

over wat er nodig is om de toekomst van de drie
havendorpen veilig te stellen en bestaande knelpunten op te lossen. Wethouder Barbara Kathmann was
bij de conferentie. Zij prees de trots, vastberadenheid en inzet van de commissieleden en beloofde
zich voor de drie gebieden in te zetten. Het is voor
het eerst dat een wethouder verantwoordelijk is
voor de kleine kernen. Kathmann heeft veel zin
in die nieuwe taak: ‘De verkering tussen mij en de
kleine kernen is aan.’

Kunst Verbindt in De Rozet

Feike de Jong

Kunstzinnige buikdansvoorstelling van het Vrouwendanstheater.

De Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg (SKCR) organiseert het festival voor de tweede keer. Kunstenaars
uit Rozenburg, Hoek van Holland en andere delen
van Rotterdam tonen hun werk. Van schilderijen tot
keramiek en van fotografie en cartoons tot houten
beelden. Ook is er muziek en dans. Bij de opening
op donderdag (19.30 uur) speelt harmonievereniging
UDI. Vrijdag (19.30 uur) treedt kindermusicalkoor
Giullare op. En zaterdag kunt u om 13.00 uur luisteren naar accordeongroep Risoluto. Om 15.45 uur sluit
Vrouwendanstheater Patty het festival af met een
buikdansvoorstelling. Meer weten? Kijk voor het volledige programma op de Facebookpagina van SKCR.

Gebiedsgids voor senioren
Welzijnsorganisatie DIA Rozenburg heeft een handige gebiedsgids gemaakt voor 65-plussers: Actief
in de Wijk. Hierin staat praktische informatie om
zo lang mogelijk gezond, zelfstandig en actief te
blijven. Adressen voor hulp- en dienstverlening, een
kopje koffie of een maaltijd bijvoorbeeld, maar ook
tips over activiteiten, vrijwilligerswerk en sporten.
De gids bevat ook een uitnodiging voor een gratis
workshop over zingeving en geluk. U kunt zich
opgeven via contact@diarozenburg.nl of tijdens het

spreekuur van DIA in de bibliotheek aan de Molenweg (elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur). Woensdag 12 september reikte DIA de eerste vijf gebiedsgidsen uit aan Rozenburgers die zich al jarenlang als
vrijwilliger inzetten voor het welzijn van anderen.
De gids is inmiddels thuisbezorgd bij alle bewoners
van 65 jaar en ouder. Heeft u niets ontvangen? Dan
kunt u in de bibliotheek een exemplaar ophalen. De
uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Coalitie
Erbij en de gemeente.

David Rozing

Houdt u van kunst, muziek en dans? Bezoek dan het driedaagse cultuurfestival Kunst Verbindt in De
Rozet. Van donderdagavond 11 oktober tot en met zaterdag 13 oktober kunt u aan de Laan van Nieuw
Blankenburg 11 genieten van allerlei activiteiten. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Heeft u een goed idee voor uw straat? Marijke de Groot helpt u graag verder.

Wie verdient de Award?
Kent u een Rotterdammer of een organisatie in Rotterdam die zich
inzet voor het veilig opgroeien van kinderen? Meld deze dan aan voor
de Rotterdamse Kinderrechten Award. Dit kan tot en met vrijdag
5 oktober. De Award bestaat uit twee prijzen: 2.500 euro voor een
inwoner en 10.000 euro voor een stichting, school of instelling. Beide
geldbedragen zijn bedoeld voor het organiseren van nieuwe activiteiten
voor kinderen. Wilt u meer weten over de Award of een kandidaat
voordragen? Kijk op www.rotterdam.nl/kinderrechtenaward.

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

