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30 augustus '22 
Kennismaking met 
wethouder Simons 

& advies verzoek

POWERED BY

September '22
Samenwerking met Gemeente 
Rotterdam, Dia Rozenburg, 
Dorpsraad Rozenburg, LOKAAL 
en Young010

12 oktober '22 
Jongeren avond met 

workshops in Rozenburg
@ Huis van de Wijk 17 oktober '22

Advies aan 
wethouder Simons27 oktober '22 

Input van de avond
ook naar de Dorpsraad

Voorjaar '23
Vervolggesprek en 
terugblik

Proces
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De sfeer tijdens de avond is positief en de onderlinge sfeer tussen 
de jongeren goed. De jongeren waarderen dat deze avond- 
inclusief workshops - voor hen is georganiseerd, en dat zij hun 
gedachten, wensen en behoeften kunnen delen. 

Ons valt op dat de fysieke afstand tussen Rozenburg en 
Rotterdam-centrum ook zorgt voor een figuurlijke afstand. De 
jongeren voelen zich onvoldoende gezien en gehoord. 
Tegelijkertijd valt op dat zij erg betrokken zijn bij Rozenburg en het 
aanwezige jongste Dorpsraadlid serieus nemen wanneer hij met 
hen spreekt.

We zien veel kansen voor zichtbare korte termijn acties, 
waarmee ook het vertrouwen van de jongeren gewonnen 
kan worden. Deze acties zouden ook goed gecommuniceerd 
moeten worden als resultaat van hun inspraak.  
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Jongeren geven aan dat ze behoefte hebben aan 
een betere verbinding met Rotterdam en andere 
steden. 
De bus zit vaak vol en de pont vaart soms niet 
vanwege technische problemen. Ook zijn de kosten 
van het OV hoog. Dit zit de jongeren in de weg, 
omdat veel van hen buiten Rozenburg naar school 
moeten omdat er maar één school in het dorp is. 
De jongeren werden enthousiast van het idee van 
een metroverbinding van Rozenburg naar 
Rotterdam. Ook werd de optie van een bus naar 
Schiedam of Vlaardingen geopperd.  

Mobiliteit
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Uitkomsten en observaties
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Er zijn steeds meer incidenten in het dorp. Zo 
waren er jongeren die bedreigd zijn met een mes. 
Ook is er een auto die rondrijdt met middelen 
waarmee mensen gedrogeerd kunnen worden. 
Er is onvoldoende straatverlichting in Rozenburg, 
wat bijdraagt aan een onveilig gevoel bij jongeren.
Er is meer blauw op straat en dat vinden de 
jongeren hier goed voor. Ook zijn er jongeren die 
patrouilleren, wat de aanwezige jongeren een goed 
initiatief vonden. 

De jongeren hebben behoefte aan meer groen in 
Rozenburg om vooral ook in het groen rond te 
kunnen lopen. 

Veiligheid

Openbare ruimte
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De jongeren vinden dat het Huis van de Wijk niet 
vaak genoeg open is. Dat komt doordat er te weinig 
mensen zijn die daar kunnen helpen. Er zouden 
jongerenwerkers moeten komen om dit op te 
lossen. Ook zouden ouders kunnen helpen. 
Meer variatie in de programma's voor jongeren, 
zoals kooklessen en muziek maken.
Het Cruyff Court is niet lang genoeg open en 
jongeren worden er weggestuurd. Ook is het net op 
het basketbalveld al lange tijd kapot. 
Er zouden meer afdakjes moeten komen waar 
jongeren onder kunnen chillen als het regent. Ze 
krijgen nu vaak geldboetes als ze in het dorp gaan 
chillen onder een van de weinige afdakjes die er is.
Er is de jongeren een container beloofd waarin ze 
kunnen chillen, maar die is er nooit gekomen. 
De jongeren missen festivals en feesten in 
Rozenburg. 

Ruimte voor ontmoeting
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