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THEMA’S:
Wonen en
Groen & Omgeving

Veiligheid in
Woonomgeving & Verkeer

HUIDIG
Wonen in de Bommelerwaard, en meer specifiek, in Rossum,
blijkt voor veel mensen aantrekkelijk. Dichtbij snelwegen, NS
station en een aantal mooie steden. Basisonderwijs binnen
het dorp en vervolgonderwijs op fietsafstand. Een bloeiend
verenigingsleven, behoorlijk wat MKB en een supermarkt
voor de dagelijkse boodschappen. Maatschappelijke
voorzieningen van een hoog niveau en we vinden onze
omgeving ook nog eens mooi en groen! Het lijkt een te
mooie optelsom maar zo beoordeelt toch echt het grootste
deel van de inwoners hun woonomgeving.

Het overgrote deel van de inwoners van Rossum voelt zich
veilig in hun eigen woonomgeving. Een groot goed dat veel
waard is en gekoesterd mag worden.
Voor het gevoel van verkeersveiligheid ligt het wat anders
helaas. Op een aantal locaties binnen de dorpskern krijgt
verkeersveiligheid een lage score.
Onoverzichtelijke kruisingen en het ontbreken van
snelheidsremmende maatregelen op wegen die uitnodigen
tot (te) hard rijden zijn de 2 meest voorkomende klachten.

TOEKOMST
Wat is, zal niet altijd blijven. Ook Rossum gaat merken dat de
gemeente Maasdriel geconfronteerd wordt met bezuinigingen
en een andere rol krijgt toebedeeld door het Rijk.
Kans op verloedering door mindere zorg voor- en onderhoud
aan openbare ruimten en groenvoorzieningen, ligt op de loer.
Het al eerder genoemde Gemeentelijk Accommodatiebeleid
zal op termijn zeker effect hebben op bijvoorbeeld
continuering van sportaccommodaties.
D.R. gaat niet vanaf de zijlijn roepen dat het allemaal anders
moet maar wil graag een participerende rol wanneer de
Gemeente keuzes moet maken, en een coördinerende rol
wanneer blijkt dat bewoners zelf de handen uit de mouwen
moeten steken.
Het bestaande veilige woongevoel moet ook voor de
toekomst worden geborgd. Voor een deel kunnen we dat zelf,
hou een oogje in het zeil en wees alert. Voor een ander deel
zijn we afhankelijk van inzet van anderen, denk aan
politiesurveillance. Ook aanrijtijden van hulpdiensten dragen
bij aan de veiligheid binnen onze dorpskern.
Dat D.R. deze zaken minimaal op het huidige niveau wil
handhaven zal geen verrassing zijn.
Anders ligt het bij de verkeersveiligheid. Hier zullen echt
stappen moeten worden gezet om tot een beter niveau te
komen. D.R. gaat nadrukkelijk de samenwerking met
Gemeente en inwoners zoeken om tot het gewenste resultaat
te komen. Daarnaast wordt inwoners gevraagd zelf proactief
te zijn en contact op te nemen met de Gemeente wanneer
zich een onveilige situatie voordoet.

Maatschappelijke Voorzieningen,
Cultuur, Jeugdvoorzieningen,
Ouderenzorg en Sport

Rossum is op deze terreinen goed voorzien.
Er zijn veel voorzieningen binnen de dorpsgrenzen en op
cultureel vlak is een behoorlijke diversiteit in activiteiten.
Van popfestival tot toneelvereniging, van fanfare tot
carnaval, voor (bijna) elk wat wils.
Woonzorgcentrum De Vaste Burcht heeft een eigen plaats in
de gemeenschap en bezorgt veel ouderen een plezierige en
kwalitatief hoogstaande woon- en zorgomgeving.
Rossum heeft veel sportverenigingen en -faciliteiten waar
door een groot aantal inwoners gebruik van wordt gemaakt.
Het is een goede zaak dat een relatief klein dorp als Rossum
kan voorzien in zoveel sportieve behoeften.
Dit is mede te danken aan een grote groep vrijwilligers die
met veel passie en toewijding werken aan “hun” club of
vereniging.

Hoe de situatie er op de middellange- en lange termijn uit
gaat zien is vooralsnog koffiedik kijken.
Zaken als een veranderende bevolkingssamenstelling
(vergrijzing), woningbouw (meer inwoners) en het
Gemeentelijke Accommodatiebeleid zullen zeker effect
hebben op continuering en levensvatbaarheid van
verenigingen binnen de kern.
De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de door het
Rijk naar de Gemeente doorgeschoven taken én de komende
bezuinigingen gaan hun weerslag krijgen.
D.R. staat, zonder de ogen te sluiten voor de veranderende
omstandigheden, voor behoud van bestaande faciliteiten op
kwalitatief- en kwantitatief niveau.
We houden vinger aan de pols bij de betrokken instanties en
zullen, gevraagd en ongevraagd, onze mening geven en advies
uitbrengen.

