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Beste gemeenteraadsleden,
Dit is ongeveer het duizendste stuk tekst dat ik aan de Landtong van Rozenburg besteed.
Als ik niet het vermoeden had dat de kans bestaat dat u twijfelt aan het nut van uw inzet
om het laatste stukje groen van Rozenburg te behouden, dan zou ik denken dat u
misschien ook moe geworden bent van het woord ‘Landtong’.
Ik ben er namelijk echt moe van.
Aankomende woensdag 6 november komt Wethouder Kathmann eindelijk naar
Rozenburg om met de gebiedscommissie Rozenburg en directie Havenbedrijf te praten
aangaande de groene bestemming van de Landtong.
Ik ben ineens ‘bang’ dat Rozenburg te lang geduldig heeft gewacht op dit gesprek.
Rozenburg heeft te veel geleund op de toezegging dat er tot dit gesprek niets
onomkeerbaars zou gebeuren.
Sinds halverwege de vorige eeuw is Rozenburg steeds verder ingeklemd tussen nieuwe
industrie en verkeersdrukte. Er is minstens 1300 hectare natuur vernietigd voor alleen de
aanleg van de Europoort van 3600 hectare groot.
Het laatste stukje groen op de Landtong van Rozenburg waar wij nu voor strijden is
ongeveer 10 hectare. Slechts 10 hectare maar! Maar voor ons ontzettend belangrijk.
Het bestemmingsplan welke in 2003 is vastgesteld en tussen 2013 en 2015 ‘stilletjes’
maar onherroepelijk is herzien, is achterhaald.
Rozenburgers zijn wakker geschrokken toen het distributiecentrum op tafel kwam. Dat
was het moment dat Rozenburgers dachten: wij willen het niet! Nu niet. Nooit niet.
Sindsdien wordt er massaal geprotesteerd voor het laatste stukje ongerept groen. Er is
een hartverwarmende vorm van saamhorigheid ontstaan door de vele initiatieven:
- Er werd een handtekeningenactie opgezet;
- Er werd een fotowedstrijd georganiseerd;
- Protestsongs werden gezongen;
- Er werd gezongen en ingesproken op de Coolsingel;
- Het bordenbos werd geplant;
- De actiegroep kreeg de naam ‘Leve de Landtong’;
- Er werd een website gelanceerd;
- Er zijn filmpjes en luchtfoto’s gemaakt;
- Basisscholen werden bezocht;
- Er werd een workshop ‘protestborden schilderen’ georganiseerd;
- Er kwamen ongeveer 1200 Rozenburgers demonstreren op 18 mei 2019, een ongekend
hoog percentage van de bevolking.
- Er werden Wob-verzoeken ingediend omdat we gewoon niet wisten waar we het
moesten zoeken;
- We bezochten opnieuw de Coolsingel en overhandigden posters;
- Actiegroep ‘Leve de Landtong’ werd een officiële stichting en schreef diverse brieven
voor een groter bereik, waaronder ook aan u;
- Voor aankomende woensdag 6 november is de actie “Impress the Kathmann” opgezet.
Er is in of rondom Rozenburg geen plek meer om natuur te compenseren. Alle natuur die
nu vernietigd wordt komt nooit meer terug voor Rozenburg.

We willen zo ontzettend graag dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt.
Wat moet Rozenburg nog doen om u te bewijzen dat uw inzet om een bestemmingsplan
wijziging te realiseren nog nooit zo urgent is geweest?

Groene groet,
geboren en getogen Rozenburger

