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Inleiding. 
 

Hierbij presenteren wij U het verkiezingsprogramma van Inwoners Partij Rozenburg voor de 

gebiedscommissieperiode van 2014 tot 2018 voor het gebied Rozenburg. Zoals U ziet is dit 

programma aanmerkelijk korter dan ons programma voor de Rozenburgse deelraad voor de 

afgelopen periode 2010 – 2018. Reden daarvoor is, dat met het wegvallen van de 

deelgemeenten als gevolg van een wijziging in de gemeentewet en het deels daarvoor in de 

plaats komen van de gebiedscommissies tegelijkertijd een aantal taken en bevoegdheden van 

de deelgemeenten naar de centrale stad verhuizen. De gebiedscommissie zal voornamelijk een 

adviserende taak ( zowel gevraagd als ongevraagd ) aan de gemeenteraad van de Stad 

Rotterdam krijgen voor alle Rozenburgse aangelegenheden en directe invloed uitoefenen op 

het gebiedsplan. Een plan, dat door de gebiedscommissie moet worden vastgesteld en 

vervolgens bewaakt en eens in de twee jaar moet worden bijgesteld. Dit bijstellen van het 

gebiedsplan Rozenburg moet worden gedaan in overleg met de Rozenburgse bevolking, - 

instellingen en –verenigingen. Het slagen van het nieuwe gebiedscommissie systeem is 

daarbij volledig afhankelijk van de mate waarin de Rozenburgse bevolking participeert en 

samenwerkt. 

Door directe samenwerking tussen IPR en een drietal fracties in de gemeenteraad van de 

centrale stad Rotterdam kan IPR de belangen van alle Rozenburgers optimaal behartigen. 

 

 

 

Kernwaarden voor IPR. 
 

Sociale rechtvaardigheid 

Rechtmatigheid 

Doelmatigheid           

Gelijkwaardigheid  

Verdraagzaamheid 

 

Aan deze kernwaarden zullen door de IPR vertegenwoordigers in de gebiedscommissie alle 

adviezen, voorstellen en standpunten van de gebiedscommissie worden getoetst en zal 

bepalend zijn voor de opstelling van IPR en het handelen door IPR. 

 

 

Bij Sociale rechtvaardigheid gaat IPR er vanuit, dat alle inwoners ongeacht hun achtergrond 

of afkomst dezelfde sociale grondrechten hebben. IPR zal zich er tegen verzetten als deze 

grondrechten in het gedrang komen voor minderheden, specifieke doelgroepen binnen de 

samenleving of individuen. Waar mogelijk zal IPR hun belangen zo goed mogelijk 

behartigen. 

Inzetten van middelen en diensten, waarop de gebiedscommissie invloed kan uitoefenen 

dienen doorlopend getoetst te worden op rechtmatigheid en doelmatigheid om verspilling 

en/of bevoordeling van specifieke groepen binnen de Rozenburgse samenleving te 

voorkomen. IPR zal de uitvoering van projecten al dan niet vanuit het BIR gefinancierd en 

alle werkzaamheden die voortvloeien uit het gebiedsplan daarop constant toetsen. 
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Alle inwoners dienen door de overheid gelijkwaardig te worden behandeld. Geen extra 

bevoorrechte groepen of individuen, maar ook geen achtergestelde groepen of individuen. 

Waar nodig zal IPR zich hard maken  om de belangen te behartigen van groepen inwoners, 

verenigingen of individuen, die niet gelijkwaardig worden behandeld. 

IPR streeft ook naar een verdraagzamere samenleving, waarbinnen afwijkingen van het 

gemiddelde niet worden verguisd en of geïsoleerd, maar toleranter worden benaderd. 

Elke individuele burger heeft het recht om zich te ontplooien op basis van zijn of haar eigen 

kunnen en mogelijkheden zonder daarbij de medeburgers tot overlast te zijn. Iedere burger, 

groep en overheid heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid qua toetsing aan algemene 

rechten en normen binnen de Rozenburgse samenleving. 

 

 

 

Gebiedscommissie. 
 
De gebiedscommissie ziet toe op de specifieke belangen van het betreffende gebied.  Naast de 

hoofdtaken, het stimuleren van bewonersinitiatieven en zorgen voor goede participatie, liggen 

de taken van een gebiedscommissie vooral op de terreinen wijkwelzijn, buitenruimte en 

wijkveiligheid. 

Gebiedscommissies hebben een belangrijke rol in de participatie. De kern van participatie is 

dat de Rotterdammer voortdurend toegang heeft tot het beleidsproces en invloed kan 

uitoefenen op de besluitvorming. De rol van de gebiedscommissie is het toezien op het goed 

formuleren van de wensen en opgaven voor haar wijk en op de agenda zetting – naast 

bewoners, worden ook andere stakeholders waaronder specifiek instellingen en organisaties 

hierbij betrokken, evenals het monitoren van de effecten en resultaten. 

 

 

 

Gebiedsplan. 
 

In elk gebied van Rotterdam, waarbij de gebieden dus overeenkomen met de voormalige 

deelgemeenten wordt een gebiedsplan geschreven passend bij de situatie in dat betreffende 

gebied en op basis van de bevoegdheden die in de nieuwe bestuursstructuur zijn 

overgebleven. De hoofdonderwerpen in elk gebiedsplan zijn : 

 

1. Openbare ruimte 

2. Wonen 

3. Veiligheid 

4. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen 

5. Ondernemen 
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Waar IPR voor staat. 
 

 

- Een goed gebiedsbestuur hoort niet “over” maar “met” de bewoners te praten. 

- De gebiedscommissie dient te vergaderen in het stadskantoor en moet daar ook de 

mogelijkheid en vergaderruimtes hebben om bewoners en/of groepen inwoners te 

kunnen ontvangen voor allerlei vormen van overleg en te faciliteren voor 

bewonersbijeenkomsten zonder dat daar gebiedscommissieleden bij aanwezig zijn. 

- Participatie moet laagdrempelig zijn, het stadskantoor is voor de formele vaststelling 

van adviezen van de commissie. Verder moet zoveel mogelijk het debat gevoerd 

worden bij de wijken, verenigingen of andere belangenorganisaties. 

- De Rozenburgse bevolking moet beslissen over haar eigen toekomst en niet de 

Diensten uit Rotterdam, projectontwikkelaars en adviseurs van het bestuur. Via de 

gebiedscommissie moeten de Rozenburgers hun wensen en plannen kunnen 

neerleggen bij de gemeenteraad van de stad Rotterdam. 

- De nieuwbouw en toewijzing van woningen moeten worden afgestemd op de lokale 

behoefte en wensen en niet op het aantrekken van nieuwe inwoners van buitenaf. 

Speciale aandacht is en blijft daarbij gewenst voor starters, senioren en inwoners met 

een gemiddeld inkomen. 

- Een leefbaar Rozenburg is en blijft belangrijk. Goed beheer van het openbaar groen is 

daarbij uitermate belangrijk. In stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de 

groene gordel om Rozenburg heen dient prioriteit te houden. Evenals het onderhoud                                                                                                                                                                          

      van plantsoenen en singels. Daarbij is groen niet alleen gras en moet het streefniveau   

      boven de 4.0 blijven. Ook het zwerfvuil moet beter worden aangepakt. 

- Het nieuw ingevoerde beleid met betrekking tot aanbieden van afvalstoffen in Kliko”s 

moet worden aangepast rekening houdend met ouderen en vrijwilligers bij de diverse 

verenigingaccommodaties, die onmogelijk smorgens om 7.00 uur de Kliko’s naar de 

stopplaatsen van Irado kunnen brengen 

- Kinderboerderij “de Beestenboel” en de nieuw opgezette “Fruittuin” zijn stukjes 

Rozenburg om trots op te zijn met naast een recreatieve ook een onderwijskundige 

functie. Deze dienen optimaal te worden onderhouden, in stand gehouden en uitgebaat 

evenals het nieuwe in aanleg zijnde “Calandpark”. Commerciële ontplooiing (horeca) 

mag best tot de mogelijkheden behoren als hierdoor het behoud beter gegarandeerd 

wordt. 

- Voorzieningen voor culturele uitingen en voorzieningen voor verenigingen dienen 

optimaal te zijn met een ontmoetingspunt voor bewoners oud en jong in elke buurt 

binnen het dorp. 

- Bij gemeentelijke financiële steun aan sportaccommodaties  dient als tegenprestatie te 

worden bedongen, dat de faciliteiten voor medegebruik beschikbaar moeten zijn. 

- Nu de overtollige reserves zijn afgeroomd dienen de waarderingssubsidies voor 

verenigingen en instellingen met in acht name van de rechtmatigheids- en 

doelmatigheidstoets weer verhoogd te worden naar het nivo van 2011. 
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- Omdat de samenleving door de kosten gestuurd aan het ontwikkelen is in een 

participatie maatschappij dienen we extra aandacht te besteden aan de wijze waarop 

vanuit de lagere overheden met vrijwilligers van verenigingen en instellingen wordt 

omgegaan. De overheid dient daarbij volgens IPR faciliterend te zijn op het gebied 

van  een collectieve vrijwilligersverzekering, beroepsmatige  ondersteuning aan 

vrijwilligers en te voorzien in een facilitair vraagpunt voor vrijwilligers 

- De verbouwing van de accommodaties van VV Rozenburg, die vanaf 2011 hebben 

stilgelegen door gebrek aan medewerking van overheidswege, dienen met spoed  te 

worden afgewerkt vanuit de daarvoor reeds in 2009 gereserveerde gelden. 

- Grip en controle op de ouderen- en gehandicaptenzorg en de uitvoering van de WMO 

moet en kan beter en met inspraak van de mensen om wie het gaat. 

- Verder uitstel van de bouw van het PG-complex aan de Elzenlaan is voor IPR niet 

acceptabel, omdat dit het risico inhoud, dat straks geen vergunning meer voor dit 

complex wordt afgegeven door de landelijke overheid. 

- De aanrijtijden van ambulances naar Rozenburg en afgelegen gebieden als landtong en 

Maasvlakte blijven een bron van zorg, die duidelijker bij de Stad Rotterdam ter tafel 

moet komen. Zeker nu de landtong van functie aan het veranderen is. Ook dienen 

realistische calamiteitenoefeningen worden gehouden bij zorgcomplex “Blankenburg” 

en flats waarin senioren zijn gehuisvest. 

- In de Stadswinkel dient een loketfunctie te blijven voor alle WW-, WAO- en WMO 

cliënten . Inwoners vanuit Rozenburg naar bijvoorbeeld IJsselmonde doorsturen voor 

een aanvraag als uitkeringsgerechtigde is klantonvriendelijk en ongewenst. 

- De stadswinkel moet gewoon 5 dagen per week open zijn en ook minimaal 1 avond in 

plaats van de voorgenomen gedeeltelijke openstelling van 2 of drie dagen. 

- De uitvoering van de verbeterde “vraagwijzer”moet vanuit de Rozenburgse 

Stadswinkel uitgevoerd blijven worden. 

- Het vervolgonderwijs moet een onderbouw in Rozenburg houden. Goed en volledig 

vervolgonderwijs bindt Rozenburgers aan ons dorp en levert ook een bijdrage aan de 

veiligheid voor onze jeugd.  Ook dient achterstallig onderhoud aan alle in gebruik 

zijnde onderwijsgebouwen in Rozenburg versneld te worden weggewerkt.  

- Het contract tussen de Bibliotheek en basisschool “de Phoeniks” dient uitgebreid te 

worden naar alle basisscholen in Rozenburg. 

- Het jongerenwerk en de buurtsportcoach dienen samen met de jeugd over het hele 

dorp verspreide jeugdactiviteiten op te zetten voor alle leeftijdscategorieën. Daarbij 

samenwerkend met de Rozenburgse sportverenigingen of andere doelgroepen. 

- Voor wat betreft handhaving door de overheid staat IPR op het standpunt dat 

regeldruk moet worden beperkt tot het minimum en dat er daarna niet selectief wordt 

gehandhaafd, zoals nu helaas vaak het geval lijkt te zijn, maar op basis van een 

algemeen handhavingsbeleid en legaliseren van situaties in de ruimtelijke ordening als 

dat maar enigszins mogelijk is. 

- Overlast door groepen of individuen moet worden voorkomen en/of rigoureus worden 

aangepakt. 

- Het beschikbare budget voor representatie voor het gebied Rozenburg dient te worden 

beheerd door de voltallige gebiedscommissie en niet door het DB. 
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- De BIR-gelden gerelateerde projecten zwembad “de Rozenburcht”, herinrichting 

Raadhuisplein en bedrijventerrein “de Pothof” dienen versneld te worden uitgevoerd 

in overleg met alle betrokkenen voordat in 2017 de zeggenschap van de Rozenburgse 

gebiedscommissie over deze gelden vervalt. De gebiedscommissie dient de 

mogelijkheid van “zwaarwegend advies”over deze gelden te houden met de  

      mogelijkheid van het wijzigen van de bestemming daarvan voor zover niet vastgelegd   

      op in uitvoering zijnde projecten en te blijven houden na 2017 voor zover de gelden   

      dan nog niet zijn uitgegeven. 

- De inrichting van de Molenweg dient volgens IPR bij de herinrichting van het 

Raadhuisplein niet te worden gewijzigd. Zo dienen volgens IPR de zebra’s bij AH en 

“het Wapen van Rozenburg” te blijven bestaan.  

- Extra aandacht en geld dient te worden besteed aan voldoende, betrouwbare en 

kwalitatief betere openbare verlichting zowel in het centrum als in de wijken. 

Storingen moeten sneller worden opgelost. 

- De geluidsoverlast van het treinverkeer over de Calandbrug neemt nog steeds toe door 

verhogen van het aantal treinen dat over deze brug gaat. Dit probleem dient 

daadwerkelijk ter hand worden genomen. Zeker nu de Calandbrug in 2017 

economisch afgeschreven is. IPR is voorstander van het uitvoeren van de alternatieve 

spoorverbinding ter hoogte van de Rozenburgse sluis in plaats van een nieuwe 

spoorbrug ter vervanging van de Calandbrug. 

- IPR maakt zich zorgen over de geïsoleerde ligging van Rozenburg als door aanleg van 

de Blankenburgtunnel de nu bij Rozenburg gelegen oprit 14 naar de A15 komt te 

vervallen. Bij de betreffende overheden dient hiervoor nadrukkelijker aandacht te 

worden gevraagd en het daarover genomen besluit moet worden teruggedraaid. 

- Door de toename van het verkeer langs Rozenburg na realisatie van de 

Blankenburgtunnel zal ook de fijnstof- en CO2 belasting in Rozenburg toenemen als 

niet voldoende maatregelen daartegen worden getroffen. Installatie van een goed 

meetsysteem en adequaat monitoren en handhaving in overleg met de GGD zijn  

      daarbij essentieel en in het directe belang van de gezondheid van de inwoners van ons    

      dorp. IPR is voorstander van een bevolkingsonderzoek COPD met de huidige situatie  

      als nullijn. 

- Ook zal verder druk moeten worden uitgeoefend op de projectorganisatie 

Blankenburgtunnel voor de realisatie van een geïntegreerde fietsertunnel en dient te 

worden gestreefd naar een tolgeld vrijstelling voor inwoners van Rozenburg. 

- Het (her)gebruik van overtollige energie uit de omliggende industrie voor de 

verwarming van woningen in Rozenburg naast het lopende project “Power 2 Gas” in 

wijk Oost dient waar mogelijk te worden bevorderd. 

- Het monitoren van de waterkwaliteit in de sloten bij de Wilgentuinen, Kinderboerderij 

en het volkstuincomplex dient consequent te worden uitgevoerd. Zeker nu sanering 

van de voormalige verontreinigde vuilstort op de landtong niet meer zal worden 

uitgevoerd, maar er gekozen is om dat terrein te gebruiken voor aanleg van het 

“Calandpark” met recreatieve bestemming. 

 

 

 



 7 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Onze Kandidaten. 
 

Onderstaande IPR kandidaten zijn in staat om op de Coolsingel bij de centrale gemeente 

geloofwaardig, zelfbewust en zonder belast verleden op te komen voor de belangen van de 

inwoners van Rozenburg, doordat zij directe ingangen hebben bij diverse partijen in de 

gemeenteraad van de stad Rotterdam. 

 

 

INWONERS PARTIJ ROZENBURG ( IPR )       –  

  Met U en voor U , samen voor Rozenburg 

 

 

De Rozenburgers, die vanaf 7 april 2014 deze kar voor U willen trekken, zijn: 

 

 

1.     Ria de Sutter – Besters                              lijsttrekker 

 

 

 

2     Wim Koster 

 

 

 

3.    Jeffrey Kruis 

 

 

 

4.    Lillian Deen 

 

 

 

5.    Astrid Groos     

 

 

 

6.    Claudia van der Wijngaard 

 

 

 

7.    Arie van Stappen 

 

 


