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Dag deelgemeente,
hallo gebiedscommissie

Op 19 maart 2014 worden alle deelgemeenten van Rotterdam opgeheven. Dus ook de deelgemeente
Rozenburg. Het huidige deelgemeentebestuur (dagelijks bestuur en deelraad) maakt dan plaats voor
de ‘gebiedscommissie’. Wat verandert er voor ons dorp? En hoe gaat de gebiedscommissie werken?
Wie kiest de gebiedscommissie?
U, samen met alle andere kiesgerechtigde Rozenburgers.
Op 19 maart 2014 kunt u naar de stembus. Er zijn dan
verkiezingen voor de gemeenteraad én voor de gebiedscommissies. Voorafgaand aan de verkiezingen ontvangt
u twee stempassen. Met die stempassen en een geldig
identiteitsbewijs kunt u twee stemmen uitbrengen: één
voor de gemeenteraad en één voor de gebiedscommissie.
Meer weten? Kijk op www.rotterdam.nl/verkiezingen.
Daar vindt u ook de kandidatenlijsten voor onze
gebiedscommissie.

Van deelgemeentekrant
naar gebiedskrant?
Voor u ligt de allerlaatste deelgemeentekrant van Rozenburg.
In de afgelopen jaren hebben we u via deze krant (en via de
website, deelgemeenteberichten in ‘De Schakel’, Twitter, nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten) op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen in ons dorp. En dat heeft u zeer gewaardeerd,
zo bleek uit het tevredenheidonderzoek dat we in 2013 hebben
laten uitvoeren. Waarom verschijnt de krant dan toch voor de laatste
keer? Omdat op 19 maart 2014 onze deelgemeente verdwijnt en de
nieuwe gebiedscommissie het bestuurlijke stokje overneemt.
Het is aan die commissie om te bepalen hoe zij met alle Rozenburgers
wil communiceren. Gaat de deelgemeentekrant door als gebiedskrant? Wie weet… Samen met u wachten wij met veel
belangstelling af hoe de gebiedscommissie haar
taken gaat invullen!

de Gebiedscommissie
Als deelgemeente Rozenburg hebben we een eigen begroting,
eigen bevoegdheden en eigen budgetten voor welzijn, wijkveiligheid, wijkeconomie en buitenruimte (schoon en heel).
We zijn op een aantal beleidsgebieden dus zelfstandig(er).
Dat is voorbij als het deelgemeentebestuur op 19 maart 2014
plaatsmaakt voor de gebiedscommissie. Die heeft vooral een
adviserende rol richting de gemeenteraad. De commissie
heeft geen formele bevoegdheden, maar kan wel veel invloed
uitoefenen door initiatieven te nemen en plannen in te dienen
die een breed draagvlak hebben bij bewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties in Rozenburg. Een andere
belangrijke verandering is dat iemand geen lid hoeft te zijn
van een politieke partij om verkiesbaar te zijn voor de gebiedscommissie. Iedere kiesgerechtigde inwoner uit het gebied
mocht zich verkiesbaar stellen.

Hoe werkt een gebiedscommissie?
Een gebiedscommissie bestaat uit negen tot vijftien leden,
afhankelijk van de grootte van het gebied. Onze gebiedscommissie heeft straks elf leden. Zij vertegenwoordigen
de komende vier jaar de inwoners van Rozenburg en zijn
de plaatselijke ‘ogen en oren’ voor het stadsbestuur. Na de
verkiezingen benoemen de commissieleden uit hun midden
een voorzitter. In beginsel is dat de kandidaat die de meeste
stemmen heeft behaald, tenzij de gebiedscommissie iemand
anders aanwijst. Daarnaast is het mogelijk om maximaal twee
vice-voorzitters te benoemen. De voorzitter en mogelijke
vice-voorzitter(s) zijn als fulltime ‘gebiedsbestuurders’ het
dagelijkse aanspreekpunt voor alle Rozenburgers. De andere
commissieleden komen minimaal één keer per maand bij elkaar
en hebben de taak om de wijken en buurten in te gaan en met
de bewoners te spreken. De gebiedscommissie neemt als geheel
beslissingen en wordt ondersteund door een (kleine) ambtelijke
organisatie, onder leiding van een gebiedsdirecteur.

Bestuursvorm
Samenstelling
Gekozen
Ambtenaren
Eigen begroting
Eigen besluitvorming
Adviseren
Financiën
Beleid ontwikkelen
Officiële handelingen
Burgerparticipatie
BIR- en IFR-gelden
Evenementen
Regionaal overleg
Buitenruimte en bouwen
Veiligheid en economie
Welzijn, verenigingen en subsidies
Stadswinkel
Deelgemeentehuis
Website en krant

Deelgemeentebestuur

Gebiedscommissie

Dagelijks bestuur + deelraad
13 + 3 fulltime bestuurders
Ja
Ja
Ja
Ja, deels
Ja
Rozenburg/Rotterdam
Ja (programmabegroting)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja (samen met Rotterdam)
Ja (samen met Rotterdam)
Ja (samen met Rotterdam)
Ja
Ja
Ja

Gebiedscommissie
11 waarvan 2 fulltime bestuurders
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Gebiedsbudget
Ja (gebiedsplan)
Ja
Ja++
Ja
Ja
Ja
Ja (samen met Rotterdam)
Ja (samen met Rotterdam)
Ja (samen met Rotterdam)
Ja
Ja
Ja

Rozenburgers,
bedankt!

Rozenburgse
spaarpot blijft
van Rozenburg

Wat gaat de
gebiedscommissie
van Rozenburg
doen?

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

pagina 1

icipatie en
t
r
a
p
r
e
g
r
u
Doel: b
rsterken
e
v
r
e
e
h
e
b
wijk

enomen.
et 50% toeg
m
is
ur
tu
es
b
nburgers in
ijkplannen.
en van Roze
beleids- en w
le
al
ij
b
d
• Vertrouw
eg
le
geblazen.
zijn geraadp
g
euw leven in
ni
jn
in Rozenbur
zi
• Bewoners
en
st
meer wijken
ijeenkom
ar
sb
na
er
id
m
re
ne
eb
er
• Ond
voerd en uitg
tuurt is inge
14.
veilig’.
voorjaar 20
• Buurt Bes
on, heel en
rd; opening
ee
unten ‘scho
is
p
woners
al
rn
in
re
ke
r
ge
o
s
t
al
vo
met
lknijpers
stuin’ word
ui
rp
fv
o
er
‘D
zw
ef
:
ti
d
ia
init
evoer
Stad’ is uitg
• Bewoners
iatief ‘Schone
it
in
rs
ne
.
o
en
• Bew
illen houd
ikbaar.
rt schoon w
rbeterd.
urgers besch
die hun buu
g is sterk ve
r
in
o de Rozenb
el
vo
nd
k
o
ha
o
af
is
er
achten
• VraagWijz
ed benut; kl
10 wordt go
0
.
14
t
un
gi
p
d
ni
vere ngen
• Mel
aan wijken en
en
ek
o
ez
b
l
• Vee

‘Na twaalf jaar discussiëren is de kogel door de kerk:
eind januari heeft de deelraad het definitief ontwerp
voor het Raadhuisplein goedgekeurd. Daarmee staat het
licht op groen voor de vernieuwing van het centrumgebied van Rozenburg. Ik ben er trots op dat we in samenspraak met ondernemers, bewoners en alle andere betrokkenen een plan hebben kunnen maken waar iedereen
voor de volle 100% achter staat. Nu kunnen we echt
aan de slag! In het tweede kwartaal van 2014 gaan
de werkzaamheden van start; in 2015 is het nieuwe
Raadhuisplein klaar. Dan heeft Rozenburg weer een
mooi en levendig dorpscentrum, waar de Rozenburgers
elkaar in een prettige sfeer kunnen ontmoeten.’
Frank Schellenboom, portefeuillehouder financiën, economische zaken,
Raadhuisplein, Pothof, dienstverleningsovereenkomsten, BIR- en IFR-gelden,
schoon/ heel/ veilig, buitenruimte en groen (financieel), Penta-college.

‘Als ik de balans opmaak van de afgelopen
tweeëneenhalf jaar is het lastig om één hoogtepunt
te noemen. Er zijn er zo veel! Toch springt ‘De Rozenburcht’ er voor mij uit. Waarom? Omdat we na jaren
van planvorming en overleg in onze coalitieperiode
meters hebben kunnen maken, waardoor de bouw
van ons nieuwe multifunctioneel centrum nu echt
kan beginnen. Na de zomervakantie van 2014 gaat
naar verwachting de schop in de grond. Een jaar later
kunnen alle Rozenburgers voor de eerste keer een
baantje trekken in het wedstrijdbad, sporten in de
sporthal, ontspannen in de horecagelegenheid en/of
gebruikmaken van de vergaderfaciliteiten. Wat een
aanwinst voor ons dorp!’
Paméla Blok, algemeen bestuur, veiligheid, burgerparticipatie/ stadswinkel,
ruimtelijke ordening, bouwen en bouwprojecten, MFC, verkeer en milieu, griffie/
personeel, ICT, voorlichting, promotie, toerisme, klankbordgroep bedrijven.

Rozenburgers, bedankt!
Op 19 maart wordt de deelgemeente Rozenburg (net als de andere deelgemeenten van Rotterdam) opgeheven. Daarmee komt een einde aan onze
bestuursperiode en begint ons dorp, onder leiding van de gebiedscommissie,
aan een nieuw bestuurlijk hoofdstuk. Een belangrijke verandering, die we
als dagelijks bestuur graag aangrijpen om aan u verantwoording af te
leggen over wat wij voor Rozenburg hebben gedaan en bereikt.
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Op 23 september 2011 ondertekenden CDA, Gemeentebelangen Rozenburg, Hart voor Rozenburg
en PvdA een ambitieus coalitieprogramma met onderwerpen die in onze ogen noodzakelijk
waren voor de Rozenburgse gemeenschap. Nu, tweeëneenhalf jaar verder, kunnen wij vaststellen
dat we bijna alle beloftes aan u zijn nagekomen en onze doelen en plannen hebben gerealiseerd.
Dat is iets om trots op te zijn en dat zijn we ook. Maar voordat u denkt dat we naast onze
schoenen lopen: we hebben het niet alleen gedaan, integendeel. Zonder de constructieve
samenwerking met de deelraad was het ons nooit gelukt. Vanaf ons aantreden heeft de raad zich
positiefkritisch opgesteld en actief met ons meegedacht. Ook toen we fors moesten snijden
om de begroting op orde te brengen. Dankzij de open dialoog met de deelraad hebben we de
bezuinigingen zo kunnen invullen dat Rozenburg als gemeenschap onbelemmerd kan doordraaien.
Evenveel ‘credits’ verdienen onze fantastische medewerkers. Met minder handen aan de ploeg
en een door onze ambities extra volle agenda hebben zij zich tot het uiterste voor Rozenburg
ingespannen.
En laten we een derde belangrijke steunpilaar vooral niet vergeten: de inwoners van Rozenburg.
In onze zittingsperiode hebben we u bestookt met informatiebijeenkomsten, inloopavonden,
wijkbezoeken, klankbordsessies, enzovoort, om u bij het bestuur van Rozenburg te betrekken en
te horen wat er in ons dorp speelt en leeft. En daar heeft u massaal op gereageerd. Veel dank
hiervoor, uw enthousiaste inbreng heeft voor ons het verschil gemaakt. Ook heeft het bewezen
dat een kleine dorpsgemeenschap als Rozenburg tot grote prestaties in staat is als iedereen
meedoet en de handen ineenslaat. Wij hopen dat deze samenhang in de nieuwe bestuurssituatie
behouden blijft, zodat Rotterdam niet om Rozenburg en de Rozenburgers heen kan. Voor de
gebiedscommissie ligt juist op dit punt, het bevorderen van burgerparticipatie, een belangrijke
taak. We wensen de nieuwe gebiedsvertegenwoordigers daarbij veel succes!

Doel:

‘Rozenburg heeft ruim 70 speelplaatsen. Het merendeel
daarvan is jaren geleden aangelegd, eentonig van opzet,
sterk verouderd en hard toe aan een opknapbeurt.
De middelen hiervoor zijn echter beperkt. Daarom hebben
we als dagelijks bestuur een nieuw speelplaatsenbeleid
ontwikkeld. Vanuit dezelfde visie als bij het groen- en het
accommodatiebeleid: nu investeren in duurzaamheid,
zodat we in de toekomst de speelplekken verantwoord
in stand kunnen houden en zelfs kunnen variëren en
verbeteren. Wat dit voor de speelplaatsen betekent?
De meeste blijven bestaan, maar ze worden gevarieerder
en onderhoudsvriendelijker ingericht. Zo gaan we in nauw
overleg met bewoners een deel vervangen door natuurlijke
speelgelegenheden met boomstammen en heuveltjes in
plaats van speeltoestellen. Voordeel is dat deze speelplekken
avontuurlijker zijn voor de kinderen én goedkoper in
aanschaf en onderhoud. Spelen in Rozenburg blijft veilig,
maar wordt nóg leuker!’
Arie Mol, portefeuillehouder jongeren, senioren, verenigingen, sport,
accommodaties, subsidies, wijkbeheer, schoon/ heel/ veilig, buitenruimte,
speeltuinen en groen (beleid en uitvoering).

‘Rozenburg kent veel jaarlijkse evenementen. En die
worden door alle Rozenburgers, zeer gewaardeerd,
zo blijkt uit het tevredenheidonderzoek dat we in 2013
hebben laten uitvoeren. Vooral de ijsbaan en Jeugdland,
die massaal door jong en oud worden gevierd, zijn niet
meer uit ons dorp weg te denken. Als dagelijks bestuur
wilden we daarom zeker stellen dat de evenementen
die we nu hebben in de toekomst kunnen blijven bestaan.
En dat is gelukt, zowel financieel als organisatorisch.
Vanaf nu gaat de nieuwe stichting ‘Rozenburg Bloeit’
alle evenementen organiseren. Uiteraard in samenwerking met het gebiedsbestuur, lokale verenigingen
en ondernemers. Ik kijk ernaar uit, u ook?’
Geertje Timmer, portefeuillehouder armoedebeleid, schuldhulpverlening,
Wmo (Soza), evenementen, vrijwilligers, cultuur en horeca.
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Rozenburg financieel op orde
Vanaf het aantreden in september 2011 heeft het dagelijks bestuur er hard aan gewerkt om
de financiën van Rozenburg op orde te brengen. Geen eenvoudige opgave, omdat voor het
wegwerken van het begrotingstekort fors moest worden bezuinigd. Door slimme oplossingen
is het in nauwe samenwerking met de deelraad gelukt om voor 2014 een sluitende begroting
te maken. De noodzakelijke bezuinigingen zijn hierbij zo ingevuld dat Rozenburg als gemeenschap onbelemmerd kan doordraaien. Zo is veel bespaard door een aantal maatschappelijke
organisaties in Rozenburg op één locatie te huisvesten (de Lekstraat) en de overbodige
onderkomens af te stoten. Voor de verenigingen verandert er feitelijk niets, maar de kosten
zijn fors gedaald. Een ander voorbeeld is de Groenvisie: door nu te investeren in duurzaam
groen, is in de toekomst minder onderhoud nodig. Dit scheelt veel geld, terwijl het groen in
Rozenburg er toch fatsoenlijk blijft uitzien. Ook het subsidiebeleid is tegen het licht gehouden:
de subsidies voor Rozenburgse verenigingen blijven bestaan, maar subsidieaanvragen
worden voortaan kritischer beoordeeld. Voor de nieuwe gebiedscommissie is dit alles goed
nieuws: zij kan aan de slag in een schoon en opgeruimd ‘huis’ en met een huishoudboekje
dat financieel gezond is.

Rozenburgse spaarpot blijft
van Rozenburg
Ook een tweede financieel speerpunt uit het coalitieakkoord is gerealiseerd: het veilig stellen
van de ‘spaarpot’ van Rozenburg, ofwel de Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg
(BIR). Toen Rozenburg in 2010 deelgemeente werd van Rotterdam, is afgesproken dat deze
pot met geld (ruim € 26 miljoen) bestemd blijft voor Rozenburg en kan worden gebruikt voor
duurzame investeringen in ons dorp. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen, heeft
het deelgemeentebestuur al het geld uit de Rozenburgse reserve toegewezen aan concrete
projecten, zoals De Rozenburcht, en dit ook helder vastgelegd. Bovendien is met het stadsbestuur afgesproken dat een deel van de BIR-gelden wordt ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Hierdoor ontvangen we rente en vindt er inflatiecorrectie plaats.
Dit levert Rozenburg op termijn zo’n € 2,5 miljoen extra op. Daarbovenop is ook nog eens
ruim € 600.000 aan subsidies binnengehaald. Een aantal grote projecten, zoals de bouw
van De Rozenburcht, de vernieuwing van het Raadhuisplein, de verbetering van de fietspaden
en de renovatie van De Pothof, is hierdoor verzekerd van voortgang en uitvoering.

Wat gaat de gebiedscommissie van Rozenburg doen?
Een gebiedscommissie heeft drie kerntaken:
het bestuur van de stad adviseren, participatie
van bewoners en bedrijven organiseren en
ondersteunen, en controleren of de plannen
die de gemeenteraad heeft goedgekeurd ook
écht worden uitgevoerd. Voor de gebiedscommissie van Rozenburg liggen er nog twee
belangrijke extra taken: het beheer van onze
‘spaarpot’ (de BIR- en IFR-gelden) en het
onderhouden van de contacten in de regio.
Adviseren van het stadsbestuur
Over alle onderwerpen die voor Rozenburg van belang zijn,
kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en
ongevraagd adviseren. Hiervoor is het gebiedsplan bedoeld.
Hierin staan alle ideeën, plannen en wensen voor verbetering
van de veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in ons
dorp. De gemeenteraad stelt het gebiedsplan vervolgens
vast en beslist wat er kan worden uitgevoerd en hoeveel
geld daarvoor beschikbaar is. Elk jaar controleert de
gebieds-commissie samen met bewoners, ondernemers en
andere lokale partners of het plan moet worden aangepast
en legt dat voor aan de gemeenteraad. De gebiedscommissie
krijgt zelf ook geld, dat vooral bedoeld is om bewonersinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen.

dit aankaarten bij de gebiedsambtenaren en - indien nodig rechtstreeks bij het stadsbestuur.

Beheer van de Rozenburgse spaarpot
Rozenburg heeft vanuit het verleden een eigen spaarpot,
ofwel de Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR).
In die pot zit nog ruim € 26 miljoen. Toen we in 2010
deelgemeente van Rotterdam werden, is met het stadsbestuur
afgesproken dat het geld bestemd blijft voor Rozenburg en
wordt gebruikt voor duurzame investeringen in de toekomst
van ons dorp. Welke projecten worden uitgevoerd en hoeveel
geld daaraan wordt besteed, staat ook concreet op papier.
De gebiedscommissie moet deze afspraken tot en met 2017
bewaken en ervoor zorgen dat onze spaarpot van en voor
Rozenburg blijft.

Onderhouden van regionale contacten
De komende jaren staan grote infrastructurele projecten
op stapel rond Rozenburg: de aanleg van de Blankenburgtunnel, de uitbreiding van de A15 en, mogelijk, de omlegging
van de Calandspoorlijn. Het huidige deelgemeentebestuur
heeft veel geïnvesteerd in de contacten met alle instanties
die bij de projecten betrokken zijn, zoals Stadsontwikkeling,
Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Rijkswaterstaat, en praat
op alle bestuurlijke niveaus als volwaardige partner mee.
De gebiedscommissie heeft de taak om dit voort te zetten,
zodat Rozenburg ‘aan tafel’ blijft. Hetzelfde geldt voor het
overleg met andere regionale instanties, zoals het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, de werkgroep Wonen
Voorne-Putten-Rozenburg, DCMR Milieudienst Rijnmond,
de regiopolitie, de brandweer en de Verkeerskamer Zuid-West.
Ook de Klankbordgroep Veilig Wonen en Werken is en blijft
voor de gebiedscommissie een belangrijke partner.

Wat zijn de taken
van onze
gebiedscommissie?

Alle Rozenburgers actief betrekken
De gebiedscommissie is de spreekbuis van alle Rozenburgers
en moet ervoor zorgen dat hun stem zo krachtig mogelijk in
Rotterdam wordt gehoord. Dat kan alleen als de commissie
precies weet wat er in Rozenburg speelt en leeft. Daarom gaat
zij bewoners en ondernemers op allerlei manieren betrekken
bij het maken van plannen voor ons dorp. Door het organiseren
van informatiebijeenkomsten, wijkbezoeken en enquêtes,
maar ook op nieuwe manieren, bijvoorbeeld via internet,
sociale media en wijkreferenda.

Controleren van de uitvoering
Plannen maken is prachtig, maar ze moeten ook worden
uitgevoerd. En… op een goede manier. De gebiedscommissie
gaat dit in nauw overleg met alle bewoners scherp bewaken.
Loopt er iets niet volgens afspraak? Dan kan de commissie

Gebiedsplan Rozenburg:
startpunt voor
de nieuwe
gebiedscommissie
Na 19 maart wordt de nieuwe gebiedscommissie
verantwoordelijk voor het bestuur van Rozenburg.
De commissie krijgt de belangrijke taak om de stem van alle
Rozenburgers zo duidelijk mogelijk in Rotterdam te laten
klinken. Startpunt en richtsnoer hierbij is het ‘gebiedsplan’.

Rozenburg komen daarbij aan bod: van leefbaarheid,
veiligheid en economie tot en met woningbouw, buitenruimte
en milieu. Het gebiedsplan is voor Rotterdam als het ware
de ‘gebruiksaanwijzing’ van Rozenburg.’ Dat vertelt
deelgemeentesecretaris Wim Sanders. Als hoofd van de
huidige ambtelijke organisatie valt het opstellen van het
gebiedsplan onder zijn verantwoordelijkheid. ‘De opdracht
komt rechtstreeks van de Bestuursdienst van Rotterdam,
dus buiten de politiek om. Het dagelijks bestuur en de
deelraad bemoeien zich dan ook op geen enkele manier
met de inhoud. Logisch, want op 19 maart 2014 eindigt hun
bestuurlijke taak en politici horen nu eenmaal niet over
hun ‘graf’ heen te regeren. Het gebiedsplan is ook niet voor
hen bestemd, maar voor de nieuwe gebiedscommissie.’

Hoe nu verder?
In januari is het gebiedsplan van Rozenburg in verschillende informatiebijeenkomsten besproken met bewoners, ondernemers en lokale
partners. Ook de deelraad gaat er nog naar kijken. Daarna wordt
het plan overgedragen aan de nieuwe gebiedscommissie. Die kan,
als zij dat wil, nog wijzigingen aanbrengen. De gemeenteraad van
Rotterdam stelt uiteindelijk het gebiedsplan van Rozenburg
(en van de andere dertien gebieden) vast.

Wat is dit precies?

De drie A’s
‘In het gebiedsplan staat tot in detail wat Rozenburg de
komende vier jaar nodig heeft om als dorpsgemeenschap
goed te kunnen functioneren en wat de diensten van
Rotterdam hiervoor moeten doen. Alle aspecten van
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De afgelopen maanden is keihard aan het gebiedsplan
gewerkt. Gebiedsmanager Mirjam Peters is intensief bij het
proces betrokken. Zij legt uit dat het plan is gebouwd op drie
pijlers, ofwel ‘de drie A’s’. ‘De eerste pijler is de Analyse:
hoe ziet Rozenburg er nu uit en wat zijn de kernkwaliteiten
van ons dorp? Van daaruit gaan we naar de Ambities: wat
willen we in de komende vier jaar absoluut behouden en/of
verbeteren? En we sluiten vervolgens af met de Aanpak:
wie moet wat doen om deze doelen te bereiken? Daarbij
kijken we overigens niet alleen naar de diensten van
Rotterdam. We besteden ook extra veel aandacht aan burgerparticipatie. Juist op dat vlak moet de gebiedscommissie
straks het verschil gaan maken, door de Rozenburgers bij
alles te betrekken wat op en rond ons dorp speelt en hun
behoeften en wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen.’
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