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DOELSTELLING
Artikel 3 van de Statuten:
“De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de leefbaarheid van
de wijk Ommoord, meer in het bijzonder ten behoeve van de bewoners
van de woningen gelegen in de buurt Keizershof, en het behartigen
van die belangen van de bewoners van genoemde wijk,
welke met hun woonsituatie verband houden, zomede al hetgeen met
het vorenstaande verband houdt.”
LEDEN
Artikel 4 van de Statuten:
“Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die bewoners zijn van
woningen in de artikel 3 genoemde wijk”

De vereniging is geregistreerd onder het nummer 40342992
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
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INFO
31e JAARGANG NR. 1 - - mei 2011
VOORWOORD
We zitten midden in de lente maar met het prachtige weer van de afgelopen maanden, wanen we ons midden in de zomer! Maar toch leest u nu de
‘voorjaars-INFO’. Voor diegene die de ALV niet hebben kunnen bijwonen
zijn weer de nodige verslagen van de ALV en het verenigingsjaar in deze
INFO opgenomen zodat u weet wat er zoal is besproken en hoe we er voor
staan. En voor de geïnteresseerden hebben we ook maar gelijk ons vergaderschema gepubliceerd. U bent van harte welkom, geef wel even een
seintje vooraf.
In het kader van veiligheid en leefbaarheid zijn er enkele tips van onze
buurtagent te lezen, speciaal voor hen die in het bezit zijn van een
smartphone (wie niet?).
Net als vorige keer onderhouden wij u over een aantal grote zaken zoals de
stand van zaken A13/16 en Rotterdam-The Hague Airport (zeg maar Zestienhoven).
Uiteraard heeft Bessie weer het laatste woord maar van haar kunnen we
het hebben, toch(?)
Veel leesplezier,
Henk Berkhof
P.S. Op 28 mei is de eerste editie van “Festival Boerderij aan de Rotte”.
Het programma begint om 13.00 uur. Het is voor jong en oud met o.a. een
sprookjestheater, een circus workshop, een circus show, muziek van diverse DJ’s en er wordt ook nog heerlijk gekookt door chefkok Jasper Boomsma! Kom dus gezellig naar de boerderij aan de Bergse Linker Rottekade
451. Meer info? Kijk op www.boerderijaanderotte.nl
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VAN HET BESTUUR
Notulen ALV
32ste Algemene Ledenvergadering
Plaats
: Romeijnshof, Stressemanplaats 8, Rotterdam
Datum/tijd : dinsdag 16 februari 2011/20:00 uur
Voorzitter : Hans de Vries
Secretaris : Sasja Keijmel
Opening, mededelingen van het bestuur
Hans de Vries heet iedereen van harte welkom. Hij stelt de overige aanwezige bestuursleden aan de vergadering voor. De bestuursleden zijn
Sasja Keijmel (secretaris), Rob Verhart (penningmeester), Agnes Reichardt, Henk Berkhof, Hans Gleijm en Janneke van Jeveren.
Hans leest een deel van een ingezonden brief van een bewoner voor.
Notulen van de 31ste Algemene Ledenvergadering d.d. 10-2-2010
Deze notulen zijn gepubliceerd in INFO 30ste jaargang nr. 1 –- april
2010. Niemand heeft op- of aanmerkingen heeft op deze notulen. Deze
worden dan ook goedgekeurd.
Verslag van de secretaris
De secretaris blikt terug op het afgelopen verenigingsjaar. (Wij verwijzen
naar het verslag van de secretaris verderop in dit nummer.)
De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn verslag.
Verslag van de kascontrolecommissie
Ben Bes en Ben de Lange hebben op 3 februari 2011 de stukken gecontroleerd. Ben de Lange geeft aan dat de door de penningmeester aangeleverde stukken zeer overzichtelijk waren en in orde zijn bevonden. Hij gaf
tevens aan dat de controle eenvoudige was dan over het vorige jaar vanwege het jubileum en de verkoop van het boekje over de Ommoordseweg in 2009. Hij stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te
verlenen. De vergadering gaat akkoord.
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Verslag van de penningmeester
Penningmeester Rob Verhart neemt de balans en de staat van baten en
lasten met de vergadering door. Hij geeft aan dat de ledenadministratie is
overgegaan van Hans Hamakers naar de penningmeester. Er zijn nog 26
achterstallige contributies over het jaar 2010 die door omstandigheden
nog niet zijn gemaand. Deze leden zullen tegelijkertijd met de contributie
over 2011 een herinnering ontvangen over het jaar 2010. Hij geeft tevens
aan dat de donatie voor de Blijde Wei voor het jaar 2010 ad € 450,-- nog
niet is overgemaakt. Dit zal in 2011 worden betaald en is dan ook als diverse schulden opgenomen in de balans. De vergadering keurt de balans
en de staat van baten en lasten goed. (Het overzicht is verderop in dit
nummer te vinden.)
Benoeming van de kascontrolecommissie 2011
De kascontrolecommissie voor het jaar 2011 zal net als voor het jaar
2010 bestaan uit Ben Bes (Troostheide 8) en Ben de Lange (Struikheide
26). Peter van Hal (Kraaiheide 67) stelt zich wederom beschikbaar voor
de reservelijst.
Begroting, contributievoorstel 2011 en donatie Stichting Vrienden
van de Blijde Wei
Er zijn geen opmerkelijke posten. De begroting en het contributievoorstel van € 6,-- worden door de vergadering goedgekeurd. De vergadering
gaat tevens akkoord met een donatie aan de kinderboerderij / Stichting
Vrienden van de Blijde Wei voor 2011 van € 450,--. Dit bedrag is identiek aan vorig jaar en wederom het dubbele van de gebruikelijke donatie.
De extra donatie van € 225,-- wordt eenmalig gegeven voor de inrichting
van het leslokaal.
Samenstelling bestuur 2011
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2008 uit 7 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden. De statuten bepalen tevens dat het bestuur aftreedt in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur treedt dan ook af. Alle bestuursleden stellen zich terstond herkiesbaar. De secretaris geeft aan dat zich bij de secretaris geen leden hebben
aangemeld ter verkiezing in het bestuur. De vergadering wordt gevraagd
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of aanwezige leden zich verkiesbaar willen stellen. Dit is niet het geval.
De vergadering stemt in met de benoeming van de 7 leden. Dit betekent
dat het bestuur voor het jaar 2011 volgens de statuten voltallig is en zal
bestaan uit Henk Berkhof, Hans Gleijm, Janneke van Jeveren, Sasja Keijmel, Agnes Reichardt, Rob Verhart en Hans de Vries. Het bestuur zal
op de bestuursvergadering van 22 maart 2010 uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemen. Leden zijn altijd welkom
om een bestuursvergadering bij te wonen. De data staan op de website
(en verderop in dit nummer) en zijn via het secretariaat te verkrijgen.
Stand van zaken Commissie A13/A16 en Ommoordseveld
Paul Scheublin begint zijn presentatie met een overzicht van de activiteiten van de Commissie Ommoordseveld in het jaar 2010. Deze commissie
opereert in samenwerking met de commissie “Ommoordseveld Open en
Groen” van de BewonersOrganisatie Ommoord. Vervolgens houdt hij
vanuit de Commissie A13/16 een presentatie over de voortgang in 2010
inzake de besluitvorming rondom de A13/16 en de verwachtingen in
2011. De vergadering bedankt Paul Scheublin voor zijn bijdrage.
De presentaties zijn terug te vinden op onze website onder “actueel”.
Presentatie door Stichting Boerderij aan de Rotte
Eva en Jasper houden een voordracht over de plannen op en met de
boerderij aan de Bergse Linker Rottekade. Deze plannen staan ook beschreven in de nieuwsbrieven die zij hebben uitgegeven. Zie voor nadere
informatie hun website www.boerderijaanderotte.nl onder “activiteiten”.
De vergadering bedankt Eva en Jasper voor hun bijdrage.
De ontwikkeling van de Eendragtspolder: recreatie, natuur, de
Olympische Roeibaan en een waterberging.
De heer Sietsema en mevrouw De Leede van Groenservice Zuid-Holland
houden allereerst een algemene presentatie over hun activiteiten binnen
het Rottemerengebied. Centraal staat het behartigen van belangen ten
behoeve van openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en
bevorderen van natuur- en landschapsschoon. Hiertoe zoeken zij samen
met gemeenten draagvlak en gaan zij planmatige te werk. Vervolgens
gaan zijn specifiek in op de ontwikkeling van de Eendragtspolder (de
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polder boven de Middelweg). De Eendragtspolder dient als waterberging
te functioneren en tevens als recreatiegebied. Er zal een roeibaan in worden opgenomen die voldoet aan de vereisten om er internationale wedstrijden op te kunnen roeien. Daarnaast zullen er commerciële activiteiten geëxploiteerd gaan worden. In december 2010 is aanvang gemaakt
met de werkzaamheden. Deze zullen in 2013 zijn afgerond. De vergadering bedankt De heer Sietsema en mevrouw De Leede voor hun bijdrage.
De presentatie is terug te vinden op onze website onder “actueel”.
Rondvraag en sluiting
Er zijn vooraf geen vragen via e-mail of per post bekend gemaakt die
niet al zijn behandeld.
De heer J. Wansink (Linus Paulingweg 9) wijst de vergadering op de
toename van overlast van vliegbewegingen rondom Rotterdam The Hague Airport. Zo geeft hij aan dat hij vernomen heeft dat Transavia een
deal zou zijn aangegaan met gemeente Lansingerland waardoor de overlast aan de zuidzijde van de Rotte is toegenomen. Het bestuur stelt voor
hiertoe een commissie te vormen en vraagt de vergadering of er interesse
is om deze commissie te bemensen.
De heer B. de Lange (Struikheide 26) meldt zich aan. De heer Wansink
geeft aan eerst meer informatie af te wachten. Hij zal deze informatie aan
het bestuur doen toekomen.
De heer P. van Hal (Kraaiheide 67) vraagt de vergadering of bekend is
wanneer Kinderboerderij De Blijde Wei de herbouw heeft afgerond. Dit
is niet bekend, maar de herbouw vordert snel. Hij geeft tevens aan dat de
wijkagent iedere dinsdag van 13:30 tot 15:00 uur spreekuur houdt in de
Romeijnshof. Meldingen aan de politie kunnen op het spreekuur worden
gedaan.
De heer M. van Sandvliet (Rotsheide 45) vraagt of de bewonersvereniging iets kan betekenen voor het vervangen van dakgoten. Dakgoten bestaan vaak uit één stuk en zitten vast aan de dakgoten van naastgelegen
woningen. Het bestuur geeft aan dat bewoners hiertoe zelf initiatief moeten nemen. Jolt Oostra zal als lid van de Technische Commissie van het
bestuur nagaan of hij informatie kan verzamelen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.
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Verslag van de secretaris over het jaar 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding: inhoud van het verslag
Bestuurssamenstelling en vergaderingen
Historische Commissie De Ommoordse Polder
Technische commissie
Commissie A13/16
Commissie Ommoordseveld
Boerderijcommissie

1. Inleiding: inhoud van het verslag
Het verslag van de secretaris is een terugblik op wat zich het afgelopen
verenigingsjaar heeft afgespeeld. Er zijn twee Info’s verschenen, in april
en in november. De beschrijving is beknopt.
2. Bestuurssamenstelling en vergaderingen
Het op de algemene ledenvergadering d.d. 9 februari 2010 aftredende bestuur werd door dezelfde vergadering herkozen. Daarnaast stemde de algemene ledenvergadering in met de voordracht van het bestuur om mevrouw J. van Jeveren te laten toetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat hierdoor uit het statutair maximaal aantal leden van 7, bestaande
uit: Hans de Vries, Agnes Reichardt, Rob Verhart, Hans Gleijm, Henk
Berkhof, Janneke van Jeveren en Sasja Keijmel. Hans de Vries werd in
de op de ALV volgende bestuursvergadering wederom tot voorzitter,
Sasja Keijmel wederom tot secretaris en Rob Verhart wederom tot penningmeester benoemd. De diverse commissies (Historische Commissie
De Ommoordse Polder (voorheen Historische commissie), Technische
commissie, Commissie A13/16, Commissie Ommoordseveld en de
Boerderijcommissie) opereren zelfstandig.
Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar 7 keer vergaderd.
3.Historische Commissie De Ommoordse Polder
De Historische Commissie bestaat uit Henk van den Akker, Geert Bos,
Hans Hamakers, Rob Hoebe en Agnes Reichardt.
Het “Heide-Bes”-jubileumjaar in 2009 was ook voor de Historische
Commissie een turbulent jaar. Mede door het verschijnen van het boekje
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over de geschiedenis van de Ommoordseweg. (Er zijn meer dan 1000
exemplaren verkocht buiten de ca. 700 die als relatiegeschenk de deur uit
zijn gegaan.)
We hebben het in 2010 daarom een beetje rustiger aangedaan. De naam
van de commissie hebben we veranderd in: Historische Commissie “De
Ommoordse Polder” (DOP). De reden hiervan is, dat na het verschijnen
van ons boekje, steeds meer geïnteresseerden ons wilden benaderen. Men
kon echter geen verband leggen tussen de geschiedenis van Ommoord en
de naam “Heide-Bes” waardoor wij niet eenvoudig te vinden waren. Nu
dekt de naam beter de lading.
Tevens zijn wij actief in de Stichting Rotterdam is Vele Dorpen, die op
dit moment druk bezig is met een boek. Dit gaat over de voormalige dorpen binnen het huidige Rotterdam. Dorpen die in de loop der eeuwen
zijn geannexeerd en zo de stad mede hebben gevormd. Het boek zal in
2012 uitkomen.
Met betrekking tot de Ommoordse Polder doen we nu verder onderzoek
naar:
1. Genealogieën van voormalige bewoners
2. De periode van vóór 1875
3. Meer cartografie
4. De voormalige molens van Ommoord
5. Meer achtergrond en verdieping in notariële acties.
Er is een nieuwe website gemaakt voor de Historische Commissie:
historie.heidebes.nl. Wij plaatsen hierop regelmatig nieuwe onderwerpen, dus blijf ons bezoeken.
4. Technische commissie
De Technische Commissie bestaat uit Jolt Oostra. Deze commissie heeft
zich het afgelopen jaar vooral op de isolatie van de kruipruimtes van de
woningen georiënteerd. In de Info’s van zowel april als november is informatie opgenomen over mogelijke oplossingen en ervaringen, waaruit
blijkt, dat deze isolatie een gunstige uitwerking heeft op het woonklimaat. Daarnaast zijn andere leden in gesprek met andere toeleveranciers
en andere methodes, waarover nog onvoldoende terugkoppeling is. Dit
blijft een punt van aandacht.
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5. Commissie A13/16
De commissie A13/16 bestaat uit Ben Bes, Hans Gleijm, Paul Scheublin
en Dick Stubbe.
Voor de A13/16 was 2010 een rustig jaar. 2009 Was het jaar van de inspraak op de Trajectnota en Milieueffectrapportage van Rijkswaterstaat
dat resulteerde in een standpunt van de gemeenteraad voor ondergrondse
tunnel door het Bergse Bos en een zo lang mogelijke voorzetting daarvan
langs Ommoord zonder aansluiting op de President Rooseveltweg. Maar
het Rijk maakt uiteindelijk de keuze. 2010 Zou het jaar van de waarheid
worden waarin de ministers van V&W en VROM zouden besluiten over
de tracévariant die uitgewerkt zou gaan worden tot een ontwerp Tracébesluit. Dat is er niet van gekomen. De uitspraak van de gemeenteraad
heeft ertoe geleid dat de besluitvorming is uitgesteld en Rijkswaterstaat
opdracht heeft gekregen om naar een compromis te zoeken. Dat compromis bestaat uit de voorkeursvariant van het Rijk met een open bak
door het Bergse Bos waaraan een aantal overkappingen van maximaal
250 m is toegevoegd, zodat er geen tunnel ontstaat. Deze compromisvarianten zijn niet openbaar gemaakt, maar wel is duidelijk dat hiermee
niet meer dan de helft van de passage van het Bergse Bos overdekt zal
worden en het tracé langs Ommoord vanaf de Rotte waarschijnlijk niet
meer dan 100m overdekt zal zijn. Dit voorjaar was het compromis gereed maar daarna is in het bestuurlijk overleg van Rijk en gemeenten niet
tot overeenstemming gekomen. Het overleg vlotte niet door gemeenteraadsverkiezingen, ander wethouders, het Kabinet dat viel, Tweede Kamerverkiezingen, de lange formatie en daarbij de onzekerheid over bezuinigingen op de rijksbegroting. Bestuurders schoven de besluiten door
aan hun opvolgers. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
kreeg de A13/16 aandacht in verkiezingsbijeenkomsten van Groen Links
en van de VVD. Op beide bijeenkomsten werden wij uitgenodigd in een
presentatie onze visie naar voren te brengen. Het is nog niet duidelijk
waar het bestuurlijk overleg op uitdraait. De nieuwe bestuurders hebben
in november afgesproken dat zij dit voorjaar tot een besluit over de variant keuze willen komen. 2010 eindigde dus weer met dezelfde verwach-
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ting als een jaar eerder: besluitvorming wordt komend voorjaar verwacht.
6. Commissie Ommoordse Veld
De Commissie Ommoordse Veld bestaat uit Hans Gleijm en Paul Scheublin.
De Commissie Ommoordse Veld heeft ook in 2010 samengewerkt in de
Werkgroep “Ommoordse Veld Open en Groen” van de BOO. In een kennismakingsbezoek op 1 juli van het nieuwe deelgemeentebestuur aan het
Ommoordse Veld werd door de deelgemeente aangeboden om in overleg
met de werkgroep een gebiedsvisie voor het Ommoordse Veld op te stellen. In 2010 hebben daarover twee gesprekken met de deelgemeente
plaatsgevonden en een opdracht aan dS+V wordt nu voorbereid. Het uitgangspunt van de werkgroep is zoveel mogelijk behoud van de huidige
inrichting..
Een bijzondere activiteit in 2010 was de indiening van een zienswijze op
de Provinciale Structuurvisie die werd toegelicht in een inspraakreactie
in een hoorzitting van Provinciale Staten op 17 mei. De zienswijze was
gericht om het Ommoordse Veld buiten de bebouwingscontour van de
gemeente Rotterdam te plaatsen. Provinciale Staten heeft deze zienswijze
overgenomen en met een amendement de Structuurvisie daaraan aangepast. Het Ommoordse Veld hoort daardoor nu niet meer het gebied dat
door de gemeente bij nieuwe behoefte aan bouwlocaties opnieuw in
overweging genomen kan worden, maar hoort nu tot het buitenstedelijk
gebied dat juist beschermd moet worden tegen verdere verstedelijking.
In samenwerking met Natuur- en Vogelwacht Rotta hebben wij een zwaluwentil geplaatst in een van de weiden van de Kinderboerderij. De zwaluwen zijn nog onderweg.
Op 17 september is het boekje met beschrijving van de wandelroute met
de naam “Alexanderwandeling, de Rotterdamse veenweide-route” uitgereikt aan wethouder Meijer van onze deelgemeente. Dit boekje is gemaakt door de samenwerkende organisaties op het gebied van groen en
natuur in en rond Ommoord.
Het Ommoordse Veld zelf is door ons aangekleed met een Informatiepaneel,
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rechts van de `heuvel´, met daarin een overzichtskaart en diverse informatie.
7. Boerderijcommissie
De Boerderijcommissie bestaat uit Janneke van Jeveren, Jolt Oostra,
Carla Wegbrands en Madelon Djajadiningrat. De commissie probeert
het voortbestaan van de authentieke boerderij aan de Bergse Linker Rottekade 451 veilig te stellen.
De commissie heeft het afgelopen jaar regelmatig contact gehad met de
bewoners van de Boerderij, onder andere om te horen wat hun plannen
zijn met de Boerderij, maar in het bijzonder om te praten over de dreiging van de sloop van de Boerderij die weer actueel aan het worden is.
Immers, het OBR is aan het uitzoeken om de kavels 450 en 451 samen te
voegen en te verkopen, wat in zal houden dat de boerderij zo goed als
zeker gesloopt zal gaan worden. De bewoners worden in hun strijd voor
het behoud van de Boerderij ondersteund door professionele mensen die
o.a. bezig zijn om te kijken of de Boerderij een monumentale status zou
kunnen krijgen. Inmiddels is een Cultuurhistorisch waardestelling rapport uitgekomen over de Boerderij. In 2004 is er ook een verslag gemaakt van de bouwhistorische waarneming. Het rapport dat nu is uitgekomen, is een gedeeltelijke herhaling van het waarnemingsverslag uit
2004, en nu aangevuld met bouwhistorische gegevens betreffende het interieur. De culturele waardestelling zou als basis kunnen dienen voor een
eventuele monumentbeschrijving. De boerderijcommissie probeert waar
mogelijks politieke partijen en andere organisaties te interesseren voor
het behoud van sloop van de boerderij en hoopt zo dat het lukt om de
boerderij te behouden. Hierbij houden we contact met de bewoners van
de boerderij en ook met andere betrokkenen.
Sasja Keijmel,
Secretaris Bewonersvereniging “Heide-Bes”
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Balans Heide-Bes 31-12-2010
Debet
Kapitaal per 1 januari
Postbank
ING Zakelijke Spaarrekening
Diverse schulden kort
Voorraad Boekjes HC (20 st)
Overschot
Totaal

Credit
9.661,03

199,40
10.500,00
550,00
100,00
10.799,40

588,37
10.799,40

Diverse schulden kort: Betreft de bijdragen aan Belangenvereninging H'Berg Bergse
Bos, Stg. Rotterdam is Vele Dorpen, en de Vrienden van de Blijde Wei. Deze bijdragen
zijn in januari 2011 overgemaakt.

Staat van Baten en Lasten Heide-Bes 2010
Grootboekrekening
P.C.
Website en email adres
Historische Commissie / Informatiebord
Commissie A13/16
Overige bestuurskosten
Vergaderkosten
INFO
St. vrienden Blijde Wei
Kantoorartikelen
Girotel/Acceptgiro's
Postzegels
Ontvangen contributie
Ontvangen advertentiegelden
Ontvangen rente
Overschot
Totaal

Debet
170,00
119,00

Credit

107,93
50,00
316,18
202,90
640,91
450,00
32,12
296,12
44,88
2.580,90
150,00
287,51
588,37
3.018,41

3.018,41

Aansluiting ledenadministratie
Aantal leden per 1-1-2010
Opgezegd
Nieuwe leden
Stand per 31-12-2009
Ontvangen contributies:
Ontvangen: 429 x 6,00
Ontvangen: 1 x 6,90

458
-11
447
10
457

2.574,00
6,90
2.580,90
26 leden hebben de contributie van 2010 nog niet voldaan. Dit jaar zijn door omstandigheden geen herinneringen verstuurd. Dat is het gevolg geweest van de overdracht
van de ledenadministratie. Deze leden zullen in 2011 naast de acceptgiro van 2011
ook nog een acceptgiro voor 2010 ontvangen.
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Vergaderschema verenigingsjaar 2011
Woensdag 13 april 2011
Dinsdag 17 mei 2011
Woensdag 29 juni 2011
Dinsdag 30 augustus 2011
Woensdag 12 oktober 2011
Dinsdag 13 december 2011
Woensdag 18 januari 2012
Dinsdag 14 februari 2012 (ALV)
Woensdag 21 maart 2012
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WOONVORM GEERANJA-PALCO
Zoals u weet hebben we sinds ons lustrum een ondersteunende relatie met
dit gezinsvervangend tehuis in onze wijk. In deze huizen worden kinderen
opgevangen die hun eigen thuis om wat voor reden dan ook moeten missen. Ons aanbod destijds was om goed speelgoed dat door ons als bewoners van onze buurt niet meer gebruikt wordt aan hen ter beschikking te
stellen. Als tegenprestatie willen de kinderen, die dat kunnen, graag een
klein klusje voor onze buurtbewoners doen. Meer hierover leest u bij punt
B. Aangezien dit over en weer goed bevallen is hebben destijds besloten
om deze actie voort te zetten. Voor de zekerheid nog even de afspraken
samengevat:
A. Wilt U speelgoed, maar ook gedragen, goede kinderkleding, e.d. aan
de huizen afstaan:stuur een berichtje naar speelgoedactie@heidebes.nl met
wat u wilt aanbieden en vermeldt daarbij uw telefoonnummer en uw
adres. Een van de medewerkers van Geeranja-Palco zal u dan bellen voor
een afspraak om e.e.a. te komen ophalen. De leeftijdsgroepen zijn van
heel jong tot 18 jaar (speelgoed), voor kleding geldt een leeftijd vanaf 4
jaar. Welkom zijn dus: speelgoed, spelletjes, puzzels maar ook bv Feyenoordattributen, en verder Dvd’s (films) en Cd’s (muziek), en nog mooie
kleding en schoenen.
B. Als experiment biedt Geeranja-Palco aan om eens per week op woensdagmiddag voor u flessen en/of papier naar de glas/papierbak te brengen.
De procedure is dezelfde als hierboven. U mailt naar
speelgoedactie@heidebes.nl wat u gedaan wilt hebben. Een van de medewerkers van Geeranja-Palco belt U dan terug om een afspraak te maken.
Het “'Heitje”voor dit karweitje kan iets lekkers zijn voor het kind dat langs
komt. (Een appel, e.d.)
Tenslotte melden wij u dat door Geeranja-Palco een zomer- en winteractiviteit op de Dopheide wordt georganiseerd in het kader van het 'Opzoomeren'. Ook uw kinderen zijn hierbij hartelijk welkom. In De Postiljon
vindt u t.z.t. de nauwkeurige gegevens hierover.
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Namens Geeranja-Palco:
Janneke Wehrmeijer. janneke.wehrmeijer@pameijer.nl
Namens 'Heide-Bes': Janneke van Jeveren en Hans Gleijm.
(P.S. De hier genoemde e-mailadressen zijn correct; het in eerdere INFO
genoemde adres bij de Stichting Pameijer was onjuist.),

E-MAILADRESSEN UP TO DATE
Het grootste gedeelte van onze communicatie gaat heden ten dage via de
elektronische snelweg. Dit heeft voordelen en nadelen. Een voordeel is dat
je heel snel naar een grote groep mensen iets kan mededelen. Juist waar
deze twee dingen zijn vereist: snelheid en veel ontvangers, moet je email
als communicatiemedium inzetten.
Afgelopen jaar is het een paar keer gebeurd dat dit speelde, denk aan de
“dakgootschoonmakers”, inbraken etc.
Om er voor te zorgen dat we u kunnen bereiken, hebben we uiteraard uw
mailadres nodig. Daarom hebben wij het volgende verzoek:
Als u afgelopen half jaar van de ‘Heide-Bes’ geen email heeft ontvangen
of u heeft recent een nieuw mailadres, stuur dan uw huidige emailadres
naar ons toe. Dit kan naar het volgende emailadres worden gestuurd:
secretariaat@heidebes.nl
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SKWIBUS
Geachte wijkbewoner/ster,
De bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht
van de Regiopolitie Rotterdam district Oost. In beginsel wordt elke plaats,
waar gedeald wordt, aangepakt door het Skwibus team. Het Skwibus
team werkt nauw samen met de wijkpolitie en bestrijdt de drugsoverlast
binnen Rotterdam district Oost. Dit district bestaat uit de deelgemeente
Kralingen Crooswijk, Prins Alexander en de gemeente Capelle aan den
IJssel en de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Schroom niet om de politie bij u in de buurt in te schakelen, als u vermoedt dat er op een bepaalde plaats wordt gehandeld in drugs.
Bel 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
U kunt Skwibus ook volgen via TWITTER op
http://twitter.com/Skwibus
Ik hoop op jullie medewerking!
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APP “MIJN GEMEENTE”
Voor de verandering geen doemberichten maar iets waar we allemaal
voordeel van kunnen hebben. Voor de bezitters van een smartphone (Iphone, HTC, Samsung Galaxy etcetera) de volgende tip. Via de appstore
kun je een app downloaden die heet “Mijn Gemeente”. Hoe werkt dit en
wat heb je er aan?
Welnu, middels deze app kun je misstanden in de wijk bij de gemeente
melden. Je neemt een foto van datgene wat je wilt melden in de buitenruimte (kapotte vuilnisbak, vervuiling, graffiti enzovoorts). Vervolgens
“weet” de app middels GPS waar je je bevindt, waarna de melding naar de
gemeente wordt verstuurd waar je je op dat moment bevindt. En vervolgens gaat de gemeente ermee aan de slag, simpeler kan bijna niet!
Overigens is deze app gratis te downloaden, dus doet Uw voordeel ermee!
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BUURTWACHT OF BUURTPREVENTIE
Gezien de toename van het aantal inbraken heeft een bewoner zich gemeld met het idee om een buurtwacht in onze wijk in te stellen. In de laatste bestuursvergadering hebben wij hier uitgebreid over gesproken. Het
lijkt ons het beste om te kijken of er buurtbewoners zijn die hiervoor
warm lopen zodat eventueel via een commissie het een en ander geregeld
kan worden.
In de plannen van de indiener wordt gerekend op een groot aantal deelnemers waardoor het aantal beurten om een ‘ronde’ te lopen beperkt zou
zijn. Wij zijn benieuwd of er leden/buurtbewoners zijn die veel voor dit
plan voelen. Wanneer dat zo is kunt u ons een mail sturen. Wij verzamelen de mails en geven u in de volgende INFO de einduitslag.
Aanmelden via bestuur@heidebes.nl
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STAND VAN ZAKEN A13/16 APRIL 2011
Na de ALV is er de nodige opschudding ontstaan over de besluitvorming
over de A13/16.
In het AD verschenen berichten over de op handen zijnde besluitvorming,
die mogelijk leidt tot de keuze voor een variant zonder tunnel door het
Bergse Bos. Groen Links heeft in de gemeenteraad vragen gesteld aan
wethouder Baljeu. Daarin gingen zij nog een stapje verder en stelden zij
over een keiharde ambtelijke bron te beschikken, die beweert dat er al een
overeenkomst zou zijn met de minister over een variant zonder tunnel,
terwijl dit in strijd is met de in 2009 aangenomen motie van de VVD. Die
overeenkomst blijkt er toch nog niet te zijn en er wordt nog druk onderhandeld, maar over de uitkomst daarvan kunnen we nog niet gerust zijn.
Het is niet uitgesloten dat er al meer bekend is op het moment dat u dit
leest.
Paul Scheublin.
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GELUIDSHINDER VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT.
Regelmatig hebben wij als bewoners van Ommoord last van overvliegende
vliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. In het bijzonder bij
oostenwind draaien de startende vliegtuigen precies over onze wijk.
Rotterdam The Hague Airport wil uitgroeien naar een zakelijk vliegveld
en daardoor wordt de kans op overlast ook groter. Daarom willen wij
eventueel samen met anderen zoals Bewoners Organisatie Ommoord de
vinger aan de pols houden. Ook kunnen we contact zoeken met organisaties zoals bijvoorbeeld de Bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast
(www.btv-rotterdam.nl/).
Wij zijn op zoek naar mensen die hier vanuit de bewonersvereniging via
een op te richten commissie een rol in willen spelen. Zij kunnen contact
opnemen met het secretariaat (zie de contactgegevens voorin de Info).
Wij wijzen jullie er op dat door middel van een elektronisch klachtenformulier een klacht ingediend kan worden bij de DCMR via hun website:
(www.dcmr.nl/nl/milieuklachten/vliegtuigenrotterdamairport/index.html).
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ik het niet noemen. Zal je zien: is
B
E
S
S
I
E
S

C
O

straks die vliegmachine verdwenen,

L

leggen ze die autosnelweg boven de

U

grond. Lijkt me nog erger want dan

M
N

zitten we dag en nacht met herrie.
Denk niet dat Fifi dat overleeft …
en ik ook niet.

Sinds kort kan Bessie ’s morgens
vroeg Fifi niet meer uitlaten. Wil
mijn liefie net op het Ommoordse
Veld een drol draaien of een plasje
kwijt, komt er met een enorm la-

Voorlopig dus maar op de rustige
uurtjes over het Ommoordse Veld.
Dan doet de stilte soms pijn aan
mijn oren, maar die verdragen Fifi
en ik veel beter!

waai een vliegmachine over. Volle
kracht in een scherpe bocht naar
rechts. Nou, ik krijg Fifi echt niet
meer mee hoor!
Bessie maakt zich er wel ernstige
zorgen over. Een aanval van lawaai
op onze heerlijke wijk. Anders kan

Bessie Heidemans

INSCHRIJFFORMULIER
Naam: __________________________________________
Adres:

__________________________________________

E-mail:

__________________________________________

Telefoon:

______________ Bank: ________________

Ik verklaar hiermee toe te willen treden als lid van Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ en me te zullen houden aan de in de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement vervatte regels.
(Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat en in te zien op onze
website www.heidebes.nl)
Kosten verbonden aan het lidmaatschap zijn:
Contributie:
Bij inschrijving na 30 juni:

6,00
3,00

Wij verzoeken u met uw betaling te wachten tot u van ons een acceptgiroformulier heeft ontvangen.

Datum: _____________

Handtekening: __________________

Dit formulier kunt u inleveren bij ons secretariaat, Elsbes 44, of bij
één van de andere adressen die u voor in deze INFO kunt vinden.
U kunt ook via onze website inschrijven.

