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Inleiding

Voor u ligt de ontwerp wijkagenda Rozenburg. Het is opgesteld in overleg met de verschillende
clusters en partners, zoals bijvoorbeeld het Havenbedrijf en Ressort.

De wijkagenda wordt door de gebiedscommissie na participatie vastgesteld. Vervolgens
beoordeelt het college de wijkagenda’s op beleidsmatige- en financiële haalbaarheid. De door
de gebiedscommissies vastgestelde wijkagenda’s, worden voorzien van het oordeel van het
college, aan de raad voorgelegd. De raad stelt deze wijkagenda’s definitief vast. De aldus
vastgestelde agenda’s zijn een opdracht aan het college (en de ambtelijke organisatie) om tot
de uitvoering over te gaan. Jaarlijks worden hiervoor wijkactieplannen (WAP) opgesteld. In het
wijkactieplan (WAP) wordt elk doel verder geconcretiseerd en uitgewerkt in maximaal 3 SMART
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerde resultaten. Per
resultaat worden de maximaal 5 belangrijkste acties vermeld. Het WAP wordt ambtelijk door het
Rayonberaad vastgesteld.

Participatie door nieuwe gebiedscommissie
De gebiedscommissie participeert met inwoners, verenigingen en ondernemers in het dorp
over de concept wijkagenda.
De dit jaar nieuw verkozen gebiedscommissie heeft eind juni 2018 door middel van een
vragenlijst en gesprekken met de inwoners en ondernemers van Rozenburg het
participatieproces rondom de wijkagenda vorm gegeven.
De inwoners en ondernemers konden aan de hand van een vragenlijst hun mening geven over
de onderwerpen van de wijkagenda. Verder is in 2016 alle huis-aan-huis aan alle inwoners het
gebiedsplan huis-aan-huis verspreid en kon men destijds ook digitaal reageren op het
gebiedsplan.
Het gebiedsplan is destijds besproken in de verschillende participatie platforms. Het
bijgestelde gebiedsplan en het Kleine Kernen Beleid vormen samen de basis van de huidige
Wijkagenda.

Kleine Kernen Aanpak
Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg zijn drie kleine dorpen met een eigen historie en
identiteit. Zij horen bij Rotterdam, maar liggen relatief geïsoleerd buiten het stadscentrum. Door
demografische ontwikkelingen (vergrijzing), veranderende werkgelegenheid in de haven, een
verouderde woningmarkt en een matig imago sijpelt de vitaliteit uit de lokale gemeenschappen
langzaam weg. De afgelopen jaren hebben de gebiedscommissies daarom gezamenlijk bij het
gemeentebestuur gepleit voor een op maat gesneden beleid. Dit is nodig om de weerbaarheid
te versterken en een aantal zorgen aan te pakken, bijvoorbeeld op het gebied van lokale
communicatie, sportvoorzieningen en zorg en welzijn. Daarnaast vereisen krimp en
bereikbaarheid de nodige aandacht, naast de economie (detailhandel), wonen en onderwijs.
Maar dat is niet het enige. In de drie dorpen liggen ook gigantische kansen voor het grijpen;
letterlijk en figuurlijk ‘buitenkansen’ voor toerisme, natuur en recreatie. Maar ook voor de
ontwikkeling van duurzaamheid en de zo actuele en noodzakelijke energietransitie.

Het gemeentebestuur heeft gehoor gegeven aan de roep om een maatwerkaanpak voor de
havendorpen. Het eindrapport van Regioplan is naar onze mening een solide basis om op voort
te bouwen. Ook is benadrukt dat de drie gebiedscommissies zich graag inzetten voor een
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uitvoeringsprogramma met de gewenste activiteiten en financiële middelen. Belangrijk
aandachtspunt hierbij is dat de drie dorpen geen eenheidsworst zijn. Om een optimaal resultaat
te kunnen bereiken, moet de eigenheid altijd voorop blijven staan.

Typering van Rozenburg
Rozenburg is een dorp met 12.500 inwoners midden in het reusachtige havengebied van
Rotterdam. Het huidige dorp is gebouwd voor de werknemers van de omliggende industrie en
haven. Van het oorspronkelijke agrarische dorp van voor 1955 met circa 3000 inwoners is
nauwelijks iets meer over. Het merendeel van de bebouwing stamt uit de periode van 1960 tot
en met het begin van deze eeuw. Er zijn de afgelopen jaren bijna geen woningen meer
gebouwd.
De stedenbouwkundige structuur met een groene gordel als buffer tussen woningen en
industrie is vergelijkbaar met die van Hoogvliet en stamt uit dezelfde periode. Vooral de ruime
opzet met veel openbaar groen en ruimte tussen de bebouwing is gebaseerd op de ideeën
van de ‘moderne beweging’, de bouwstijl die in jaren 60 en 70 zijn hoogtij had. Later zijn hier
verschillende andere bouwstijlen aan toegevoegd waarbij het groene karakter behouden bleef.
Hoewel Rozenburg sinds 2010 onderdeel is van de gemeente Rotterdam, ligt het op bijna 35
km afstand van het centrum van de stad. Het is een verrassend groene dorp, dat gekenmerkt
wordt door gemeenschapszin, een bloeiend verenigingsleven en een echte dorpscultuur. Het
gevoel voor saamhorigheid, wordt gekoesterd door de bewoners. Het zijn deze specifieke
kenmerken die voor een groot deel de identiteit van Rozenburg bepalen.
Helaas zijn er ook een aantal negatieve ontwikkelingen die de kwaliteit van het dorp zullen
aantasten als niet spoedig wordt ingegrepen. De afgelopen jaren is Rozenburg gekrompen
van 15.000 inwoners in 1978 naar 12.400 in 2014. Daarnaast is er sterke vergrijzing en is er
veel leegstand in commercieel onroerend goed. De woningmarkt trekt wel aan maar kan de
prijsstijging van Rotterdam niet bijbenen (relatieve daling). De prijs van een vierkante meter
woning is de laagste van Rotterdam en de regio.
De nieuwe inrichting van het winkelgebied Raadhuisplein en het prachtige nieuwe zwembad
worden gewaardeerd.
De Landtong is voor Rozenburg een belangrijke landschappelijke kwaliteit; het contrast tussen
natuur en industrie is hier indrukwekkend. Het aantal windmolens op de Landtong wordt
uitgebreid. Dit past in de ambitie om Rozenburg uit te bouwen tot een van de meest duurzame
gebieden van Rotterdam. Het fragiele evenwicht tussen natuur en recreatie aan de ene kant
en havenactiviteiten en windmolens aan de andere kant kan eenvoudig in onbalans raken bij
verkeerde beslissingen waarbij de molens verkeerd worden geplaatst.
Na de aanleg van de nieuwe tunnel zal de bereikbaarheid van Rozenburg per auto verder
toenemen. De verbinding met de stad per OV blijft ver achter en is een negatief
vestigingsargument. Dit staat de verbetering van hiervoor genoemde punten in de weg.

Wijkprofiel analyse
In de bijlage is een afbeelding te vinden wijkprofiel met een vergelijking van het profiel van
2014 en 2016
De meest opvallende wijziging ten opzichte van de jaren 2014 en 2016 is een toename van
het tevredenheidsgevoel. Zowel de woonbeleving als het veiligheidsgevoel als de beleving
kwaliteit van leven is toegenomen. Dit valt niet altijd te rijmen met de objectieve metingen. Zo
is de overlast objectief toegenomen (aantal meldingen) maar is de beleving juist verbeterd.
Hetzelfde geldt voor vandalisme. Toch scoort Rozenburg op bijna alle gebieden goed (groen).
De binding met het dorp is licht geel en neemt af t.o.v. eerdere jaren. Subjectief is de binding
juist toegenomen! Bij de Fysieke index scoren de voorzieningen objectief laag (donker geel)
en lager dan in 2016. Dit is deels te verklaren uit het feit dat het winkelbestand verarmt.
Kennelijk heeft men hier niet een slecht gevoel bij want subjectief blijft de beleving positief. Dit
heeft te maken met het verwachtingspatroon.
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Een aantal zaken worden niet in het wijkprofiel gemeten. De vergrijzing en de relatieve waarde
van het onroerend goed zijn een punt van zorg maar dit komt niet tot uitdrukking in het
wijkprofiel.
Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de cijfers van Rozenburg worden
vergeleken met de stad Rotterdam. Dit geeft soms een ander beeld dan hoe zaken ervaren
worden in Rozenburg.

Ambities
Alle inspanningen in Rozenburg hebben tot doel om wonen in Rozenburg aantrekkelijker te
maken voor de huidige inwoners en om nieuwe inwoners aan te trekken naar het gebied. Dit is
goed voor een levendiger Rozenburg maar ook voor de haven en industrie. Een groot deel van
de Rozenburgers is hier werkzaam en dit blijkt nog steeds een belangrijke reden om er te wonen.
Daarnaast is Rozenburg een aantrekkelijk groen dorp te midden van het Botlekgebied, nieuwe
ontsluitingen maken het dorp een aantrekkelijke woongemeenschap voor forenzen. Rozenburg
wil mee ontwikkelen met de nieuwe tijd en de nieuwe haven.

Vijf doelen
Voor Rozenburg zijn 5 opgaven benoemd die ook wel ER-doelen worden genoemd
(betER, bereikbaardER, aantrekkelijkER enz.). De inzet van de clusters wordt gebaseerd op
deze doelen. Alle andere (sub-)doelen zijn van de ER-doelen afgeleid:

1. Levendigere dorpscultuur
2. Toekomstbestendigere en duurzamere woningen
3. Aantrekkelijkere leefomgeving
4. Betere bereikbaarheid
5. Betere kansen voor de jeugd

1 Levendigere dorpscultuur
Rozenburg heeft een levendige dorpscultuur met dorpsevenementen die volledig op
vrijwilligers draaien. Door de vergrijzing zal het moeilijker kunnen worden om voldoende
vrijwilligers te houden terwijl er voor bijvoorbeeld mantelzorg juist extra vraag zal ontstaan.

Participatiebijeenkomsten worden veelal door een zeer klein percentage van de inwoners van
Rozenburg bezocht. Het is nodig om nieuwe vormen van participatie te ontwikkelen, die beter
aansluiten bij de behoeftes van de inwoners.
Acties:

· Onderzoek (laten) uitvoeren naar mogelijkheden om participatie te verhogen in
Rozenburg.

2 Toekomstbestendigere en duurzamere woningen
Met Ressort als de meest duurzame woningbouwcorporatie van Rotterdam, drie extra
windmolens op de Landtong en het bijzonder project Power to Gas (energie opslag door zonne-
energie om te zetten in aardgas) is Rozenburg op weg om een echte voortrekkersrol te vervullen
in duurzaamheid en zelfstandigheid.
Nu er toch een aansluiting komt op het warmtenet van o.a. de AVR kunnen ook particuliere
woningen hierop aansluiten. Dit is echter bij bestaande woningen minder eenvoudig. Er zijn
aanpassingen nodig.
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Er wordt gezocht naar een rol voor de omliggende industrie in het energieprogramma van de
woningen. Tevens is het nodig om nu al stappen te zetten in de doelstelling Rotterdam
aardgasvrij in 2040.
Op verschillende plekken in Rozenburg veroudert de particuliere woningvoorraad en blijft de
waardeontwikkeling achter bij de rest van Rotterdam maar ook bij Voorne Putten. Dit maakt
investeren moeilijker en risicovoller. Om deze tendens te doorbreken is een integrale aanpak
nodig die bovendien kan bijdragen aan de verduurzamingsdoelstelling en om woningen geschikt
te maken voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. Er zijn veel eengezinswoningen in
Rozenburg terwijl er vergrijzing is en de bevolking niet groeit. (Na vele jaren krimp is er op dit
moment sprake van stabilisatie). Subsidie voor verbetering en verduurzaming is zeer wenselijk
om investeringen te stimuleren (en waardeontwikkeling te verbeteren).
Mogelijke maatregelen:

· Oprichten van een wind- en zonne-coöperatie Rozenburg om bewoners te stimuleren
te investeren

· Subsidie isolatie en zonnepanelen
· Voortzetten uitbreiden Power to Gas project
· Vergroten gebruik zonne-energie
· Visie maken voor de drie gebieden op het gebied duurzaamheid (kansen zoeken)
· Kansen zoeken met industrie en verenigingen
· Haalbaarheidsstudie aansluiting particuliere woningen op warmtenet AVR
· Subsidie /extra bijdrage geschikt maken woning voor langer thuis wonen
· Leegstand commercieel vastgoed aanpakken door oprichten van vastgoedfonds om

met andere vastgoedeigenaren gezamenlijk af te boeken en uit de markt te nemen

3 Aantrekkelijkere leefomgeving (beter groen en meer recreatieve mogelijkheden)
Rozenburg is, anders dan veel buitenstaanders denken, een erg groen dorp. Dat is ingebouwd
in het ontwerp van het dorp met een groengordel als buffer tegen de invloeden van de
industrie. Ook binnen in het dorp zijn er veel groenvoorzieningen en is het dorp ruim opgezet
met eveneens ruime binnen gebieden tussen de bebouwing. De belevingswaarde van het
groen is niet overal even groot. Het is een hier en daar saai en achterhaald.
De recreatieve mogelijkheden in Rozenburg zijn ondanks de ruime opzet beperkt maar er zijn
een aantal kansen om dit te verbeteren. De Boulevard langs Het Scheur (de Nieuwe
Waterweg begint bij de Maaslandkering) is een interessant gebied maar nu ingericht als een
kale dijk. Dit kan met een goed ontwerp beter met een aantrekkelijkere inrichting van dijk en
veerstoep.
Ook voor de Landtong geldt dat door het toevoegen van activiteiten en voorzieningen de
recreatieve waarde sterk kan toenemen.
De recreatieve mogelijkheden binnen Rozenburg zijn verder te verbeteren door het
organiseren van Rotterdamse evenementen waarin Rozenburg en de haven een rol spelen.
Dit punt is uitgewerkt in de wijkanalyse in de bijlagen.
Mogelijke maatregelen:

· Aantrekkelijk Inrichten van Boulevard met o.a. camper parkeerplaats, verblijfplaatsen
en horeca

· Recreatie mogelijkheden Landtong verbeteren zoals bv EIC ook toeristische functie
geven (niet alleen scholen), Camperplaatsen met faciliteiten

· Organiseren van bedrijfsexcursies vanuit Landtong/Rozenburg
· Veilig strand inrichten langs Scheur
· Stimuleren van activiteiten en feesten
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4 Betere Bereikbaarheid
OV naar het centrum
Om Rotterdam per OV te bereiken vanuit Rozenburg zijn er twee mogelijkheden die beide meer
dan een uur kosten: De pont naar Maassluis en dan via de Hoekselijn naar het centrum of met
de bus naar Spijkenisse en dan via de metro verder. Het is dringend nodig om de OV-
verbindingen te verbeteren.
Mogelijke maatregel:

· Pendelbus Rozenburg Maassluis/Vlaardingen of Schiedam via pont
· Busverbinding met Vlaardingen via nieuwe tunnel conform OV-visie
· Waterbus verbinding met Rotterdam
· Verbetering/borging bestaande buslijnen van en naar Rozenburg op niveau 2017/2018
· Fietssnelweg (met laadpunten) mogelijk maken richting Rotterdam/Regiogemeenten

Ontsluiting bedrijventerrein Pothof
De ontsluiting van bedrijventerrein de Pothof gaat via het dorp terwijl het aan de randweg grenst.
Een directe ontsluiting verlost het dorp van vele verkeersbewegingen. Dit is goed voor de
bedrijven, voor het milieu en voor de veiligheid en verlost het dorp van overlast. De
gebiedscommissie wil de directe ontsluiting van Pothof naar Droespolderweg conform het
advies aan de Gemeenteraad gerealiseerd zien.

5 Betere kansen voor jongeren
Om het dorp levendig te houden moet er worden geïnvesteerd in kansen voor de jeugd.
Het Penta College is de enige middelbare school in Rozenburg. Het aantal leerlingen nadert
de kritische grens. Het is van vitaal belang dat de school blijft. Goed onderwijs moet voor
leerlingen bereikbaar blijven.
De eisen aan het werk in de haven en industrie nemen toe. Rozenburg moet aangehaakt
blijven bij de nieuwe ontwikkelingen.
Het is zaak om de jongeren voldoende bagage mee te geven om in de maatschappij te
kunnen functioneren. Dit begint door het opgroeien in een stabiel gezin, een veilige omgeving
en het aanbieden van mogelijkheden om talenten te kunnen ontwikkelen.

Mogelijke maatregelen:
· Modern onderwijs (Lego technisch)
· Jongeren interesseren voor techniek en haven
· Stimuleren samenwerking Penta College met de basisscholen in Rozenburg
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Bijlage Wijkanalyse

Leegstand detailhandel
In december 2015 stond 26% van het detailhandel-oppervlak leeg. Van alle winkels is
ongeveer 38% gericht op dagelijkse boodschappen. Van de overige 62% is de verwachting
dat een deel niet zal overleven, omdat er geen opvolging is of door landelijke trends.
Er zijn diverse ideeën om de neergang tegen te gaan, zoals het oprichten van een
onroerendgoedfonds, dat meters uit de markt kan nemen en omzetten naar andere
bestemming.
Het gaat om een groot probleem dat bestreden moet worden om neergang of erger te
voorkomen.

Effecten nieuwe tunnel
De komst van de nieuwe tunnel die de A15 met de A20 gaat verbinden zal Rozenburg voor
autoverkeer nog beter bereikbaarder maken met de Noordoever (Maasluis, Vlaardingen,
Westland en Rotterdam Noord). Dit kan een impuls geven aan de bedrijvigheid waarvan
Rozenburg een graantje wil mee pikken.
Het is de vraag of de nieuwe verbinding een positief effect heeft voor de detailhandel van
Rozenburg, als kernen als Vlaardingen en Maassluis opeens zo snel bereikbaar worden.
Voor de dagelijkse boodschappen zal dit geen concurrentie betekenen, maar voor de niet
dagelijkse boodschappen wordt de keus wel aanmerkelijk groter.
Er liggen kansen voor Rozenburg om aantrekkelijker te zijn als woonplaats,
doordat het beter verbonden wordt met de omgeving. Daarom wordt het nog belangrijker om
de eerder genoemde ambities (1 t/m 5) te realiseren.

Imago
Rozenburg, dat wordt omringd door haven en industrie, heeft in de buitenwereld niet altijd
een even positief imago. De overlast die de industrie in het verleden gaf is hiervan de
oorzaak. Door aanscherping van milieuwetgeving is er eigenlijk allang geen overlast meer,
maar nog steeds heeft Rozenburg last van dit achterhaalde beeld. Bezoekers die voor het
eerst in Rozenburg komen, zijn vaak blij verrast door het vele groen en de aangename
sfeer die het dorp uitstraalt.
Door dit imagoprobleem heeft Rozenburg een gesloten woningmarkt. Een zeer groot deel
van de verhuisbeweging is intern. Zonder instroom van jonge gezinnen is het voor ouderen
moeilijk om door te stromen naar geschikte woningen (er moet iemand de woning
kopen die wordt achtergelaten). Het centrum van Rotterdam trekt bovendien ook hard
aan gezinnen en hoopt dat zij zich in de stad vestigen. Dit is niet in het directe belang van
Rozenburg.
Zoals Rozenburgers al lang weten, maar nu ook in het wijkprofiel wordt bevestigd, is de
waardering voor het wonen in Rozenburg groot. Dit moet zo blijven en moet meer naar
buiten worden gebracht. Er moet samen met de gemeente aan het imago worden gewerkt.
Gezien de positieve waarderingen ligt hier een kans.
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Kunst en cultuur
Rozenburg in zijn huidige vorm is grotendeels gebouwd in de jaren 60 en 70. Dit is ook
de periode waarin de meeste kunst in de openbare ruimte is gemaakt. Hoewel er in die
tijd volop kunst werd gemaakt, wordt dit langzaam minder, omdat gebouwen verdwijnen
en bronzen beelden uit voorzorg worden verwijderd. Vanuit de gebiedscommissie is hard
gewerkt om verdwenen kunst weer terug te krijgen in het dorp. Een voorbeeld hiervan is het
herplaatsen van de Groeielementen aan het Fazantenpad. Het vrouwelijk Naakt wat in het
verleden in de sauna stond is inmiddels ook terug op Rozenburg. Nadat dit werk voorzien is
van een sokkel kan dit kunstwerk binnenkort ook herplaatst worden. Aandacht voor
huisvesting kunstenaars en hieraan gelieerde activiteit moet ook in Rozenburg verhoogd
worden.
Door de grote afstand tot het stadscentrum zijn de Rozenburgers meer afhankelijk van het
plaatselijke aanbod van kunst en cultuur dan andere gebieden. Door de lange reistijd per
openbaar vervoer, kunnen onze inwoners niet altijd op tijd terug komen, wanneer zij in het
centrum van Rotterdam een voorstelling bijwonen. Het huidige aanbod wordt, ondanks de
voortdurende inzet van vrijwilligers, als onvoldoende ervaren door het gebrek aan middelen.
Vooral jongeren menen dat er te weinig in het dorp te beleven is. Vasthouden van jongeren in
het dorp is essentieel voor een levendige dorpskern.
Een goede ontwikkeling is dat de molen en het molenaarshuisje zijn ondergebracht in een
stichting die tot doel heeft de molen en de molenaarswoning te behouden en te blijven
openstellen voor het publiek. Aandacht voor de bescherming van het oude culturele erfgoed
blijft nodig om te zorgen dat het kleine beetje historie dat nog over is, wordt
beschermd.

Evenement
Rozenburg heeft jaarlijks een zestal terugkerende evenementen, de avondvierdaagse,
de wielerronde, Jeugdland, Uit op Rozenburg (de opening van het nieuwe culturele jaar), het
nieuwjaarsfeest op de Landtong en de ijsbaan.
De evenementen draaien voor een overgroot deel op vrijwilligers. Het bestuur van Stichting
Rozenburg Bloeit ondersteunt deze evenementen door de ontvangen subsidie van de
gemeente te betalen aan de organisaties van deze zes evenementen die zelfstandig door de
vrijwilligers uitgevoerd worden.
In september zijn er tijdens de Havendagen een aantal activiteiten op de Landtong.
Er is behoefte aan meer grote (sport)evenementen met een regionale aantrekkingskracht om
zo verbinding te leggen tussen andere gebieden van de gemeente Rotterdam. Te denken valt
aan een roeiwedstrijd op de Nieuwe Waterweg, het Scheur tussen de gebieden Rozenburg,
Pernis en Hoek van Holland. Tevens is dit een uitgelezen kans om de haven en industrie in en
rondom de buitengebieden te benadrukken en door het varen op de Waterweg de verbinding
met Rotterdam zichtbaar te maken.
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Bijlage Wijkprofiel

Het valt op dat het wijkprofiel vooral groen is. Dit is uiteraard zeer positief.


