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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
32e JAARGANG NR. 1 - - april 2012
VOORWOORD
Zoals elk jaar ontvangt u de eerste INFO tegelijk met het ontluiken van de
bloesems in de vele bomen die ons buurtje rijk is. Het zijn allemaal tekenen van een levendige en leefbare samenleving waarin wij ons gelukzalig
voelen en dankbaar mogen zijn voor onze lommerrijke woonomgeving.
Het gaat niet helemaal vanzelf, we moeten allemaal ons steentje hierbij aan
bijdragen. Zo hebben de bewoners van de Troostheide het Opzoomeren in
het teken gezet van opruimen van rommel en het verzamelen van herbruikbare materialen. En Sander van Ee draagt zijn steentje als nieuw bestuurslid en hij stelt zich in deze INFO aan u voor. Sasja was gedurende de
afgelopen 5 jaar secretaris en heeft zijn rol uitstekend vervult. Helaas verlaat hij ons i.v.m. verhuisplannen. Zijn secretariële taken zijn verdeeld
over de bestuursleden en Agnes is de nieuwe secretaris.
Andere ontwikkelingen en activiteiten waarbij de ‘Heide-Bes’ is betrokken
of het voortouw neemt, zijn zaken als zonnepanelen en buurtwacht.
Wat we het afgelopen jaar hebben ondernomen en bereikt is in de ALV
besproken en voor diegene die daar helaas niet aan hebben kunnen deelnemen zijn in deze INFO alle relevante verslagen en jaarverslagen te lezen.
Uiteraard heeft Bessie weer het laatste woord maar van haar kunnen we
het hebben, toch(?)
Veel leesplezier,
Henk Berkhof
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VAN HET BESTUUR
Notulen Algemene Ledenvergadering
33ste Algemene Ledenvergadering
Plaats : Molshoop, Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV Rotterdam
Datum/tijd : dinsdag 14 februari 2012/20:00 uur
Voorzitter : Hans de Vries
Secretaris
: Sasja Keijmel
Opening, mededelingen van het bestuur
Hans de Vries heet als voorzitter van de bewonersvereniging iedereen
van harte welkom.
De voorzitter meldt dat onlangs van de wijkagent het bericht is ontvangen dat als gevolg van onder andere door het door de bewonersvereniging op 30 december jl. op verzoek van de wijkagent verspreidde opsporingsverzoek naar aanleiding van een aantal overvallen in de buurt heeft
geleid tot aanhouding van de verdachte.
De voorzitter stelt de overige aanwezige bestuursleden aan de vergadering voor. Deze zijn Sasja Keijmel (secretaris), Rob Verhart (penningmeester), Agnes Reichardt, Henk Berkhof, Hans Gleijm en Janneke van
Jeveren.
De voorzitter memoreert dat de Historische Commissie de Ommoordse
Polder is verkozen tot Rotterdammer van het jaar 2011. Hij feliciteert de
aanwezige leden van deze commissie en reikt bloemen uit. De oorkonde
en het beeldje staan gestald in de zaal.
Notulen van de 32ste Algemene Ledenvergadering d.d. 16-2-2011
Deze notulen zijn gepubliceerd in INFO 31ste jaargang nr. 1 –- mei 2011.
De voorzitter neemt de notulen pagina voor pagina met de vergadering
door. Niemand heeft op- of aanmerkingen. De notulen worden dan ook
door de vergadering goedgekeurd.
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Verslag van de secretaris
De secretaris blikt terug op het afgelopen verenigingsjaar. (Wij verwijzen
naar het verslag van de secretaris verderop in deze INFO.)
De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn verslag.
Verslag van de kascontrolecommissie
Ben de Lange en Peter van Hal hebben in februari 2012 de stukken gecontroleerd. Ben geeft aan dat de door de penningmeester aangeleverde
stukken in orde zijn bevonden. Hij stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
Verslag van de penningmeester
Alvorens de penningmeester Rob Verhart de balans en de staat van baten
en lasten met de vergadering doorneemt, feliciteert de voorzitter hem met
zijn 30-jarige termijn als bestuurslid. Rob is vanaf de oprichting van onze vereniging betrokken geweest als bestuurslid in verschillende rollen.
De voorzitter reikt hem bloemen en een cadeau uit.
De penningmeeste neemt vervolgens de balans en de staat van baten en
lasten met de vergadering door. De vergadering keurt de balans en de
staat van baten en lasten goed. (Het overzicht is verderop in deze INFO
te vinden.)
Benoeming van de kascontrolecommissie 2012
De kascontrolecommissie voor het jaar 2012 zal bestaan uit Ben de Lange (Struikheide 26) en Peter van Hal (Kraaiheide 67). Ben Bes (Troostheide 8) stelt zich beschikbaar voor de reservelijst. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Begroting, contributievoorstel 2012 en donatie Stichting Vrienden
van de Blijde Wei
Penningmeester Rob Verhart neemt de begroting met de vergadering
door. Er zijn geen opmerkelijke posten. Op de begroting is abusievelijk
als voorstel een donatie van € 450,-- aan Stichting Vrienden van de Blijde Wei opgenomen, terwijl het bestuur besloten heeft de gebruikelijke
donatie van € 225,-- voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.
Voor 2010 heeft de vergadering een donatie van € 450,-- goedgekeurd,
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het dubbele van de gebruikelijke donatie, in verband met het jubileum.
Voor 2011 heeft de vergadering een donatie van € 450,-- goedgekeurd,
het dubbele van de gebruikelijke donatie, in verband met de brand toentertijd waarbij de extra donatie van € 225,-- eenmalig werd gegeven voor
de inrichting van het leslokaal. De vergadering stelt voor om wederom
een donatie van € 450,-- te doen en de extra € 225,-- te verlenen voor een
specifieke bestemming.
De begroting, het contributievoorstel van ongewijzigd € 6,-- per jaar en
de donatie aan de Blijde Wei van € 450,-- worden door de vergadering
goedgekeurd.
Samenstelling bestuur 2011
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2011 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, met uitzondering van de secretaris Sasja Keijmel. Hij heeft besloten
het bestuur te verlaten. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Sasja
Keijmel bedankt het bestuur voor de zeer prettige samenwerking gedurende de afgelopen vijf jaar en bedankt de vergadering voor het in hem
gestelde vertrouwen. Hij geeft aan met veel plezier onderdeel te hebben
uitgemaakt van het bestuur en als secretaris en wenst de vereniging alle
succes toe in de toekomst. Het bestuur draagt de heer Sander van Ee
(Kraaiheide 109) voor als bestuurslid. Sander van Ee stelt zich kort voor.
De secretaris geeft aan dat zich geen leden hebben aangemeld ter verkiezing in het bestuur. De vergadering wordt gevraagd 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 2012 volgens de statuten voltallig is en zal bestaan uit Henk
Berkhof, Hans Gleijm, Janneke van Jeveren, Sander van Ee, Agnes Reichardt, Rob Verhart en Hans de Vries. Het bestuur zal op de bestuursvergadering van 28 maart 2012 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.
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Historische Commissie De Ommoordse Polder: presentatie
Op zaterdag 22 oktober 2011 is onze Historische Commissie De Ommoordse Polder uitgeroepen tot ‘Rotterdammer van het jaar’. Agnes Reichardt schetst namens de commissie in het kort hun toekomstplannen,
die het verleden blootleggen. Zij gaat in op de Open Monumentendag die
op 8 september 2012 gehouden zal worden met als thema “Groen van
Toen”, de fietsroute “Dorpen aan de Rotte”, de bewoners van de Ommoortsche Wech, de voormalige molens in de Ommoordse Polder en de
schilder H.J. Mélis die de Ommoordse Polder op menig doek heeft vastgelegd.
De vergadering bedankt Agnes Reichardt voor haar bijdrage.
Commissie A13/A16: presentatie
Paul Scheublin praat de vergadering bij over de stand van zaken
A13/A16. Het nieuwe voorstel waarover Minister en Wethouder het eens
zijn geworden en de aanleiding voor dit nieuwe voorstel worden kort
toegelicht. Ook gaat hij in op de mogelijkheden om dit voorstel voor
Ommoord beter ingepast te krijgen. Hij sluit de presentatie af met het
verdere tijdpad tot en met de aanleg van de weg van 2015 tot en met
2020.
De vergadering bedankt Paul Scheublin voor zijn bijdrage.
De presentatie is terug te vinden op onze website www.heidebes.nl.
Technische Commissie: presentatie (ingelast)
Jolt Oostra praat de vergadering bij over zonnepanelen naar aanleiding
van een bezoek aan een vakbeurs. Hij gaat in de op een aantal mogelijkheden met van leveranciers ontvangen rekenvoorbeelden ten aanzien van
terugverdientijd (die waarschijnlijk optimistisch zijn). Collectief zijn er
echter voordelen te behalen ten aanzien van projectering, inkoop, installatie, onderhoud, monitoring en eventueel benodigde aanpassing van de
meters. Om een ander verder uit te zoeken vraagt hij de vergadering of er
leden zijn die hem daarbij willen helpen. Henk van de Akker (Troostheide 4) meldt zich aan. Ben de Lange (Struikheide 26) meldt dat Vereniging Eigen Huis ook een actie heeft lopen. Jolt en Henk zullen dit meenemen. De vergadering bedankt Jolt Oostra voor zijn bijdrage.
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De presentatie is terug te vinden op onze website www.heidebes.nl.
Rondvraag en sluiting
Er is vooraf één vraag binnengekomen via e-mail over vissterfte in de
sloot langs de Karmozijnbes.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.
Daarna werd de avond afgesloten met een informeel drankje.
Verslag van de secretaris over het jaar 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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 mei
en in oktober. De beschrijving is beknopt.
2. Bestuurssamenstelling en vergaderingen
Het op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2011 aftredende
bestuur werd door dezelfde vergadering herkozen. Het bestuur bestond
wederom 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, Technische commissie, Commissie A13/16, Commissie

9

Ommoordseveld , de Boerderijcommissie en Commissie Geeranja Palco)
opereren zelfstandig.
Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar 7 keer vergaderd.
Gedurende het jaar zijn diverse onderwerpen door de diverse commissies
opgepakt. Daarover meer in het vervolg van dit verslag.
Het bestuur heeft diverse email alerts en email berichten verstuurd naar
de leden van wie een mailadres in bezit is (dit is lang niet van alle leden
het geval). De emailalerts hadden betrekking op woninginbraken, diefstal
van kentekenplaten en handhaving van het parkeerbeleid door de politie
in onze buurt. De email berichten zijn in 2011 van start gegaan en zijn
bedoeld om onze leden frequenter dan middels de twee maal per jaar
verschijnende 'Heide-Bes' INFO te informeren over onderwerpen van algemeen nut. De email berichten die verstuurd zijn betroffen een opsporingsverzoek van onze wijkagent, de nieuwe WOZ-waarden 2012, de
nominatie en verkiezing van Rotterdammer van het jaar van onze Historische Commissie de Ommoordse Polder en de voor 2012 ontstane algemene vacature in het bestuur en de functie van het secretariaat.
Ten aanzien van bijzondere zaken die verder voor onze buurt van belang
zijn, kan het volgende worden gemeld:
1. Op initiatief van bewoners van de Dopheide zal na overleg met de
Deelgemeente en Gemeentewerken in februari 2012 de speelplaats opnieuw worden ingericht.
2. De nog niet eerder vervangen bruggen zijn in 2011 vervangen: alle 13
bruggen in onze buurt zijn nu vervangen.
3.Historische Commissie De Ommoordse Polder
De Historische Commissie bestond uit Henk van den Akker, Geert Bos,
Hans Hamakers, Rob Hoebe en Agnes Reichardt. Geert Bos heeft vanaf
begin 2012 zijn lidmaatschap neergelegd.
In 2011 heeft de Historische Commissie voor het eerst meegedaan met
de Landelijke Open Monumentendag op 10 september. De voorbereidingen zijn in mei gestart en het thema was: “Nieuw Gebruik, Oud Gebouw”. In de oude stal van de Boerderij aan de Rotte was een expositie
opgesteld van oude foto’s en historische kaarten met de nadruk op het
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‘oude gebouw’. De bewoners van de boerderij hebben rondleidingen
verzorgd en legden uit wat zij verstaan onder ‘Nieuw Gebruik’ van dit
pand. Mede door het prachtige weer hebben we meer dan 130 bezoekers
kunnen verwelkomen.
Twee weken later op 24 september heeft de Historische Commissie meegedaan met de “Groene Loper 010” . De expositie werd nogmaals bewonderd door geïnteresseerde wandelaars die ook op deze zonnige dag
graag neerstreken in de fleurige theetuin van de boerderij.
Het was een spannende herfst voor de Historische Commissie. Na de
nominatie voor “Rotterdammer van het jaar 2011” en een intensieve periode waarin gestemd kon worden, ontving de Historische Commissie op
22 oktober in de prachtige Laurenskerk de Eretitel “Rotterdammer van
het Jaar”. Een prachtige kroon op het werk van de Historische Commissie. Tezamen met eerdere winnaars zoals de Stichting Roparun en oud
burgemeester Opstelten bevindt de Historische Commissie zich in goed
gezelschap.
De Historische Commissie heeft een eigen website :
www.historie.heidebes.nl.
Naast de foto van de trotse commissieleden met de bij de Rotterdammer
van het jaar 2011 behorende bokaal plaatst de Historische Commissie
hierop regelmatig nieuwe onderwerpen, dus blijf ze bezoeken.
4. Technische commissie
De Technische Commissie bestaat uit Jolt Oostra.
In 2011 zijn er nagenoeg geen gerichte vragen vanuit de leden gekomen
die van technische aard zijn. Overwogen wordt om op de website een forum op te zetten waarop leden ervaringen kunnen uitwisselen over verbouwingen met hun mogelijk- en onmogelijkheden.
5. Commissie A13/16
De commissie A13/16 bestaat uit Paul Scheublin.
Net op de valreep van 2011 werd op 7 december eindelijk bekendgemaakt dat het Rijk en de Stadsregio het eens zijn geworden over een
nieuw voorstel voor de inpassing van de A13/A16. Dat werd tijd na de inspraakronde op de Trajectnota/MER eind 2009. Die inspraak op de Tra-
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jectnota leidde tot een motie in de gemeenteraad waarin een tunnel door
het Bergse Bos werd geëist, die vanaf de Rotte zo ver mogelijk langs
Ommoord zou moeten doorlopen en die zo mogelijk onder het Terbregseplein door zou moeten gaan. Die motie heeft de bestuurders twee jaar
bezig gehouden waarin Rijkswaterstaat alle mogelijkheden nog eens heeft
bekeken. Terwijl de besluitvorming achter de schermen werd voorbereid
waren de geluiden die tot de buitenwereld doordrongen aanvankelijk niet
zo hoopgevend. Daarom hebben wij actief de betrokken raadscommissies
benaderd om onze zorgen voor een goede afloop te uiten en ze te vragen
hun politieke kanalen te gebruiken om de besluitvorming toch in goede
banen te leiden.
Op 21 september werd de deelgemeenteraad bij de BOO in de Romeijnshof uitgenodigd en op 5 oktober werd op het Stadhuis ingesproken in de
gemeenteraadscommissie EHMV.
Het voorstel dat 7 december werd bekendgemaakt was positief voor het
Bergse Bos waar een bovengrondse tunnel komt maar voor Ommoord zagen wij geen verbetering. De tunnel eindigt direct na de Rotte en de weg
gaat nog steeds hoog over het Terbregseplein . De deelgemeenteraad en
de gemeenteraad moeten nu vertellen wat zijn van dit voorstel vinden en
zij moeten goedkeuren dat de Stadsregio 100mln van de benodigde
990mln bijdraagt voor de inpassing. De behandeling in de raden vindt in
2012 plaats en daar geven wij weer inspraakreacties. Daarin zeggen wij
dat het beter kan en moet bij Ommoord door de tunnel te verlengen en serieus te onderzoeken of een lagere passage van het Terbregseplein mogelijk is. In april wil de minister vervolgens een besluit nemen.
De activiteiten van de commissie A13/A16 zijn in de loop van de tijd ingebracht in een werkgroep van de Bewonersorganisatie Ommoord.
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6. Commissie Ommoordse Veld
De Commissie Ommoordse Veld bestaat uit Hans Gleijm en Paul Scheublin.
De Commissie Ommoordseveld heeft ook weer in 2011 samengewerkt in
de Werkgroep “Ommoordseveld Open en Groen” van de BOO.
In 2011 is deelgenomen aan de projectgroep van de deelgemeente die de
opstelling van een gebiedsvisie voor het Ommoordseveld begeleidde. Er
zijn verschillende bewonersraadplegingen geweest. Er bleek bij de bewoners en andere betrokkenen net als bij onze werkgroep grote eenstemmigheid te bestaan over de wenselijkheid het gebied zoveel mogelijk te behouden zoals het nu is. dS+V heeft naar aanleiding van de besprekingen in de projectgroep een vlekkenplan gemaakt, dat bestaat uit
een kaart met toelichting.
De kaart wordt gebruikt als richtlijn bij het beoordelen van eventuele
toekomstige ideeën en ontwikkelingen. Op de kaart is het Ommoordse
Veld in zes gebieden verdeeld, waarbij ieder gedeelte in principe een eigen thema heeft. De thema’s geven richting aan het huidige en het mogelijke toekomstige gebruik van het gebied. De plattegrond geeft bijvoorbeeld aan waar in het Ommoordse Veld sport mogelijk is en welk deel
meer geschikt is als natuurgebied. Het uitgangspunt is in elk geval: behoud van het open en groene karakter van het Ommoordse Veld.
Er zijn twee door bewoners ingediende ideeën besproken: een midgetgolfbaan en hoogstamfruitbomen. Het eerste idee is niet uitvoerbaar gebleken op de wijze die de indiener in gedachten had. Hoogstamfruitbomen zijn in het plan wel als mogelijkheid opgenomen.
In de Havenloods heeft een pleidooi gestaan voor verlichting in het
Ommoordse Veld omdat het er ’s nachts onveilig zou zijn. Wij hebben
als standpunt geformuleerd dat wij dat onnodig en ongewenst vinden.
Planten en dieren hebben al aantoonbaar last van lichtvervuiling. Daarom
pleiten wij voor donkere nachten.
Het resultaat van de projectgroep ligt nu ter vaststelling bij het bestuur
van de deelgemeente.
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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 om op de hoogte te blijven van de plannen die er zijn met de
Boerderij en daar waar mogelijk te ondersteunen. De stand van zaken is
momenteel de volgende. Op 12 oktober hebben de bewoners van de
Boerderij, sympathisanten en leden van de Boerderijcommissie een vergadering bijgewoond van de gemeentelijke Commissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB). Tijdens die vergadering hebben de bewoners een presentatie gegeven over het belang van het voortbestaan van
de Boerderij. Ook Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland, heeft een verhaal gehouden over het belang van het voortbestaan van de Boerderij. De bewoners hebben de opgehaalde handtekeningen (meer dan 1000) aangeboden aan de Wethouder van de Gemeente Rotterdam. Aangezien de Commissie FIB geen
beslissingen kan nemen maar de gemeenteraad adviseert, is het volgende
traject ingezet. Op 24 november kwam de Boerderij op de raadsvergadering aan de orde in een zogenaamd tweeminutendebat. Daar werd een
motie ingediend door de SP en Groen Links. Deze politieke partijen willen de historische Boerderij aan de Rotte redden van de ondergang. De
gemeente wil de Boerderij verkopen aan de hoogste bieder, waarna het
perceel gebruikt kan worden voor nieuwbouw. De twee politieke partijen
willen echter alleen verkopen als de cultuurhistorische, landschappelijke
en recreatieve waarden behouden blijven. Die motie heeft het helaas niet
gehaald en de verkoop van de Boerderij kan doorgaan.
Wat kunnen de bewoners en wij nog doen. De bewoners van de Boerderij zijn op dit moment in onderhandeling met Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, de huidige eigenaar, over de aankoop. Als alles loopt zoals de
Gemeente wil dan komt de Boerderij op 1 maart 2012 in de verkoop via
inschrijving. Vóór die tijd worden er nog wat aanvullende onderzoeken
(zoals mogelijke aanwezigheid van asbest) afgerond. Medio april 2012
wordt dan bekend of er een geschikte/potentiële koper tussen de inschrijvingen zit of dat zich überhaupt een koper heeft gemeld. De Gemeente
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gaat in het gunstigste geval uit van oplevering per 1 juni 2012 aan de
nieuwe eigenaar. Mocht het zo zijn dat er geen koper gevonden wordt,
dan gaat het na die datum in de verkoop via een makelaar met een bord
in de tuin. De bewoners zijn zich naast de Boerderij ook aan het oriënteren op alternatieven. Ze houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen
en waar nodig kunnen en willen we ze blijven steunen.
8. Commissie Geeranja-Palco
De commissie Geeranja-Palco bestaat uit Hans Gleijm.
De commissie is betrokken geweest bij de Opzoomer-activiteiten die
Geeranja / Palco hebben georganiseerd: in de zomer was er een activiteit
met spelletjes op het plein van de Dopheide en in december is op die
plek een kerstboom opgetuigd, op beide momenten met de kinderen van
de huizen en de kinderen uit de buurt, vergezeld met een hapje en een
drankje. In juni 2012 zal er weer ge-Opzoomerd worden met spelletjes
op het pleintje. De buurtbewoners ontvangen een uitnodiging in de bus.
Er heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen de leiding van
Geeranje en Palco en de commissie. Daarbij is de speelgoedactie van onze bewonersvereniging aan de orde geweest. Op dit moment is er voldoende speelgoed en kleding. Geeranja /Palco wil in de komende tijd
graag meer knutselactiviteiten organiseren. Als buurtbewoners knutselmaterialen willen doneren, is dat zeer welkom. De materialen kunnen
worden aangeboden op Struikheide 46 (de administratie). Hiermee worden de kinderen van Geeranja en de volwassenen van Palco heel erg blij
gemaakt.
De huizen hebben van een anoniem gezin in de buurt een donatie gekregen om daarmee leuke dingen te organiseren. Zij heeft ter gelegenheid
van een persoonlijke viering familie en vrienden gevraagd om een donatie voor Geeranja en Palco in plaats van een persoonlijk cadeau. Geeranja en Palco zijn dit gezin hiervoor zeer erkentelijk. Wij houden graag
contact met elkaar.
Sasja Keijmel,
Secretaris Bewonersvereniging 'Heide-Bes'

15

Verslag van de penningmeester over het jaar 2011
Balans Heide-Bes 31-12-2011
Debet
Kapitaal per 1 januari
Postbank
ING Zakelijke Spaarrekening
Voorraad goederen
Overschot
Totaal

Credit
€ 10.249,40

€ 383,02
€ 9.635,40
€ 660,00
€ 429,02
€ 10.678,42

€ 10.678,42

Staat van Baten en Lasten Heide-Bes 2011
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
Ontvangen contributie
Ontvangen advertentiegelden
Ontvangen rente
Overschot
Totaal

Debet
€ 60,00
€ 116,86

Credit

€ 293,90
€ 50,00
€ 152,82
€ 172,50
€ 851,42
€ 450,00
€ 68,91
€ 137,97
€ 2.598,00
€ 50,00
€ 135,40
€ 429,02
€ 2.783,40

€ 2.783,40
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Begroting 2012
Baten
Contributies
Advertentiegelden
Rente

2.600,00
100,00
150,00

Totaal ontvangsten
Lasten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
Kantoorartikelen / software
Overige algemene kosten
Info/drukwerk
Vergoeding PC-gebruik
Website / e-mailadres
Donaties
Historische Commissie
Commissie A13/16 ea
Girotel / Acceptgiro's
Totaal uitgaven
Saldo

Werkelijk 2011
2.598,00
50,00
135,40
2.783,40

2.850,00

300,00
200,00
100,00
50,00
1.000,00
120,00
120,00
450,00
300,00
100,00
200,00

172,50
152,82
68,91
0
851,42
60,00
116,86
450,00
293,90
50,00
137,97
2.940,00

2.354,38

90,00-

429,02
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Vergaderschema verenigingsjaar 2012
Dinsdag 24 april
Woensdag 6 juni
Dinsdag 21 augustus
Woensdag 3 oktober
Dinsdag 27 november
Woensdag 9 januari 2013 (pré ALV vergadering)
Woensdag 13 februari 2013 (ALV)
Dinsdag 19 maart 2013 (post ALV)
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UILEN IN DE TUIN
Een klein wonder in onze buurt. In een nestkastje aan de Rotsheide zijn vier
bosuiltjes geboren. Ze vliegen om beurten uit. De hele buurt leeft op
van dit jonge geluk.
Een van de uilskuikens meldt zich op een mooie dag aan ons raam aan de
Brinkheide. Onze kleindochter en het uiltje hebben duidelijk contact. Wat
zouden ze elkaar te zeggen hebben?
De foto is van Chris van Rijswijk.
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ZONNE-ENERGIE IN DE ‘HEIDE-BES’ BUURT?

Tijdens de laatste ledenvergadering hield ik een
korte presentatie over de opwekking en toepassing
van zonne-energie voor eigen gebruik. Samengevat
komt mijn verhaal er op neer, dat de energie opbrengst per m2 van de huidige zonnepanelen behoorlijk is gestegen, terwijl de kosten behoorlijk
gedaald zijn, ten opzichte van een paar jaar geleden.
Hierdoor is het voor de particuliere bewoner wellicht interessant om zelf zonnecollectoren en een omvormer te (laten) plaatsen. De gedachte was om als ‘Heide-Bes’ te onderzoeken of er onder de leden voldoende belangstelling is om een project op te zetten voor gemeenschappelijke inkoop, installatie enz. van zonnepanelen.
Tijdens de ledenvergadering meldde één van de aanwezige leden, dat de
Consumentenbond eenzelfde project heeft georganiseerd, dat in mei weer
doet en waarvoor je je nu als belangstellende kunt aanmelden. Deze actie is
vergelijkbaar met die voor de gemeenschappelijke aankoop van energie.
Ik heb die actie via de website uitgebreid bekeken en concludeer dat de opzet daarvan heel volledig is met rekenvoorbeelden van de eigen situatie
(afhankelijk van positie van je huis t.o.v. de zon) en van de terugverdientijd. Het gaat veel verder dan een gezamenlijke inkoop en installatie want
ook een garantieregeling maakt onderdeel uit van het pakket. Als ‘HeideBes’ krijg je dat nooit zo grondig voor elkaar en zou een klein financieel
voordeel wat je zelfstandig denkt te behalen snel door tegenvallers ingehaald kunnen worden.
Wanneer je belangstelling voor toepassing van zonne-energie op en in je
eigen huis hebt kun je alle benodigde gegevens vinden op de site:
www.123zonne-energie.nl.
Voor aanvullende vragen of opmerking ben ik gaarne beschikbaar.
Jolt Oostra, jolt.oostra@heidebes.nl
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Sander van Ee, 43 jaar. Hoewel
ik geschiedenis gestudeerd heb werk ik als beleidadviseur bij de gemeente Rotterdam; dienst
Jeugd, Onderwijs en Samenleving. Ik woon
met mijn vrouw Lena en dochters Mara en
Jasmijn sinds het voorjaar van 2009 aan de
Kraaiheide. Hiervoor heb ik jaren in Kralingen
en in Rotterdam- Zuid gewoond. Wegens de
komst van de kinderen zijn we op zoek gegaan
naar een kindvriendelijker omgeving aan de
rand van de stad. Op onze zoektocht kwamen
we bij stom toeval in de Heidebuurt terecht.
Zo'n mooie wijk, rustig en dicht bij de natuur,
dat had ik daarvoor nooit achter Ommoord gezocht. We waren meteen verliefd op de wijk.
Het bevalt erg goed om in de Heidebuurt te wonen. De kinderen kunnen er
vrij spelen, de mensen zijn er en vriendelijk en verder zit alles wat je nodig hebt in de buurt of is in ieder geval goed bereikbaar. Omdat het me zo
goed bevalt om in de heidebuurt leek het mij ook leuk om meer betrokken
te raken bij het wel en wee in de wijk. Daarom ben ik vereerd dat ik nu in
het bestuur van de bewonersvereniging zit.
U kunt mij bereiken op svanee@heidebes.nl
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BUURTWACHT OF BUURTPREVENTIE
Al weer een jaar geleden kwam bij het bestuur de vraag binnen of het niet
mogelijk was een buurtwacht op te zetten. Er zouden een aantal mensen bereid zijn dit te doen. Wij hebben gereageerd door een oproep te plaatsen.
Op deze oproep is niet door andere mensen meer gereageerd. Het aardige
idee is daardoor niet uitvoerbaar omdat er een flink aantal deelnemers nodig is.
Het bestuur is altijd erg blij met initiatieven die mensen ondernemen en aan
ons melden. Zoals u elders in dit nummer ziet, zijn er ook veel initiatieven
in de wijk gaande. Dat sommige goede plannen soms stranden bij gebrek
aan animo, moet u zeker niet weerhouden.
Hans de Vries, Voorzitter
DCMR MELDKAMER
Schrikt u net als Bessie ook wel eens van het lawaai van te laag overvliegende vliegtuigen? U kunt uw klacht dan kwijt bij de meldkamer van
DCMR, milieudienst Rijnmond. Let op, er is een nieuw telefoonnummer.
De milieutelefoon voor provincie Zuid Holland: 0888-333 555
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BOERDERIJ AAN DE ROTTE, MAART 2012
Het doek is gevallen voor stichting Boerderij aan de Rotte. De stichting
heeft na een verloren ‘finalewedstrijd’, tot haar grote spijt, sinds dit jaar
haar taken naast zich neergelegd. Hoe het allemaal is gekomen...
Motie afgewezen
We gaan even een sprongetje terug in de tijd, 12 oktober om precies te
zijn. Het was een hele spannende dag, maar we hebben een sterk stukje
werk neergezet! Er is een presentatie gegeven door Heemschut en Stichting Boerderij aan de Rotte tijdens de inspreektijd van de FIB commissievergadering in de gemeenteraad Rotterdam-centrum. En we hadden de
aandacht goed te pakken! Op de publieke tribune zat een man of twintig
om de presentatie kracht bij te zetten. Vrienden, familie, buurtgenoten en
andere sympathisanten waren op komen dagen om hun steun te betuigen.
We hebben een duidelijke boodschap overgedragen en de vragen en reacties waren verdeeld naar gelang van welke partij de vraag afkomstig was.
We hebben alle leden van de commissie een hand-out overhandigd met
achtergrond info en fotomateriaal. Ook hebben we wethouder Karakus
trots onze petitie met 1055(!!) handtekeningen uitgereikt. Aangezien de
commissie geen beslissingen maakt maar juist de gemeenteraad adviseert
werd er op 24 november 2011 een twee minutendebat gehouden in de gemeenteraad waarin een motie voor het behoud van de boerderij werd ingediend door SP en GroenLinks (zie bijlage). Helaas waren er niet voldoende
voor-stemmers om de motie erdoorheen te krijgen. Er waren 17 stemmers
voor, en 26 tegen de motie ‘Beter af met boerderij’. Gelukkig sprak de
wethouder zich wel positief uit over het feit dat wij als bewoners van de
boerderij kunnen blijven tot de overdracht aan de toekomstige koper, mits
er overeenstemming over de voorwaarden zou worden bereikt. De boerderij komt hierdoor gelukkig niet nodeloos leeg te staan tot er (eindelijk) een
koper is gevonden, want dat kan nog wel eens moeilijk worden in deze tijden van crisis.
Overeenkomst
In januari zijn de bewoners met hun advocaat op gesprek geweest bij
Stadsontwikkeling waar we met elkaar hebben gesproken over de over-
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eenkomst die zou worden opgesteld. We zijn overeengekomen tot een beeindigingovereenkomst met een einddatum van 31 mei 2012. Gezien de
planning van het verkoopproces is 1 juni de datum van oplevering aan de
toekomstige eigenaar, in het gunstigste geval. Mocht het zo zijn dat er tegen die tijd nog geen geschikte koper is dan zal er opnieuw worden gesproken over voortgezet verblijf. Maar dat horen we pas medio april tot
begin mei.
Verkoopproces
De afgelopen periode is de boerderij geheel opgenomen door Kadaster en
taxateurs om het geheel verkoop-klaar te maken. Het object wordt behandeld door makelaar Marc van Gulik van Kolpa Woningmakelaars BV. Er
komen in april kijkdagen wanneer er zich genoeg potentiële kopers hebben
gemeld. De verkoop start begin april en de inschrijftijd loopt ongeveer 4
tot 6 weken met een ‘vanaf’prijs. Hierna wordt bekeken of er een geschikte koper bij de inschrijvingen zit. Zo niet dan gaat het object in de vitrine
van de makelaar en komt er een bord in de tuin.
Aankoop boerderij kansloos voor stichting
Na kennisneming van de planning van het verkoopproces is het onze stichting duidelijk geworden dat we op deze manier geen schijn van kans maken om de boerderij aan te kopen. In de eerste plaats door logistieke planning van het verkoopproces en in de tweede plaats, de gemeente wil er zo
veel mogelijk geld voor hebben en lijkt onvoldoende aandacht te hebben
voor het historische en maatschappelijke aspect. Wat betreft de logistieke
planning: Het zou gewoon onmogelijk voor de bewoners zijn, mochten we
na inschrijving niet als kopers uit de strijd komen, om in een paar weken
tijd nog alternatieve huisvesting te vinden (met kinderen, woonwagens en
halve kinderboerderij aan huisraad).
Hierom zijn de bewoners zich aan het opmaken voor vertrek. Met pijn in
ons hart gaan we afscheid nemen van deze prachtige plek om ons elders te
gaan vestigen.
Mocht iemand na het horen van dit verhaal, met de wetenschap dat de
stichting dus niet gaat aankopen, zich geroepen voelen een monumentale
boerderij te willen redden... Houd de website van Kolpa Makelaars in de
gaten (www.kolpa.nl).
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Dankbetuiging
Tot slot willen we aan iedereen die met ons samenwerkte (waarvan velen
vrijwillig!!), ons steunde via de petitie of op een andere manier de zaken
rondom de boerderij heeft gevolgd een heel warm hart toedragen en hartelijk danken voor alle positieve energie en inzet.
Onze speciale dank gaat uit naar de volgende personen en organisaties:
Gerard Jan van Leer met een hart voor historisch erfgoed. Voor ons een
rots in de branding van het eerste uur; Sjoerd Jaspers van Sineth, ontwierp
een alternatiefplan voor de constructie van de boerderij, integer en betrouwbaar; Floris en Césare van 2012Architecten maakten ontwerpen voor
de boerderij en dachten mee; Bjefke Bonnema onze PR-kanjer met haar op
de tanden; Rahul Uppal, onze advocaat; Angeliek Vermonden, creëerde de
website; Thijs ‘Ruwedata’ Kelder, ontwierp de presentatiefolder; Andre
Jonkers en Guido Egas van ‘De Verandering’; Judith van Bokhove, Marieke Schuurman en alle andere mensen van GroenLinks (zowel de deelgemeente als de centrumraad); Leo de Kleijn, Edwin de Voigt, Hannie Blij
en alle andere ‘SP-ers’ die ons hielpen (het zijn er velen), zowel in de
deelgemeente als op centrumniveau.
Verder danken we ook de volgende organisaties en alle daaraan verbonden
personen voor het openlijk steunen van ons project en alle fysieke inzet:
Heemschut; Het Zuid-Hollands Landschap; Historische Vereniging Prins
Alexander; Werkgroep het Ommoordseveld; Orion Camphill; Stichting
Stad & Streek Cultuurhistorie; De BOO (Bewonersorganisatie Ommoord);
Bewonersvereniging Heidebes; Historisch Genootschap Roterodamum;
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’; Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge; Stichting Rotterdam is Vele Dorpen
En dan natuurlijk al onze vrienden, familieleden en alle anderen die de petitie tekenden. Het waren er honderden!!
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OPZOOMEREN 2011 IN DE TROOSTHEIDE
Het Opzoomeren rondom de Kerst stond dit jaar in het teken van ontmoeting en een zelf gekozen uitdaging; duurzaamheid in de straat. Duurzaamheid is “in” en wat doen wij er eigenlijk aan?
De Opzoomerboom is gezamenlijk versierd met o.a. kosteloos materiaal
zoals oude CD’s/Dvd’s. Daar had iedereen wel wat van in huis! Ook de
vogels hadden plezier van de pindaslinger.
Bij de kerstborrel werden onder het genot van een drankje en lekkere hapjes ervaringen, meningen en ideeën over duurzaamheid uitgewisseld. Deze
werden opgeroepen door de aankleding van de “borreltent”; versiering van
(plastic) flessen, oude schoenen, batterijen, mobiele telefoons, textiel,
pennen, cartridge, takken/bladeren. Deze versieringen gingen vergezeld
met de vraag; wat doet U hiermee? Het blijkt dat er vele mogelijkheden
zijn om afval kwijt te raken; het hoeft niet perse in de Kliko!
Natuurlijk nam iedereen zelf een glas mee naar de borrel; dat scheelt een
hoop plastic afval!
Geraakt door informatie over de grote hoeveelheden zwerfafval en de
“plastic soep” hebben we van de Opzoomerbijdrage een aantal afvalgrijpers aangeschaft; zo houden we de straat en de buurt vrij van zwerfvuil.
Andere concrete acties tot nu toe;
⇒ Plastic dopjes inzamelen voor de opleiding van geleidehonden; via
Misha van Troostheide 5 komen deze dopjes, via BSO Nansenplaats,
op de juiste plek. Voor enthousiastelingen; kijk op www.dopjesactie.be
en breng je dopjes naar Misha of naar de BSO.
⇒ Kapotte en/of opgebruikte schrijfwaren inzamelen ter recycling van het
plastic; dit gaat via Monique van Troostheide 6. Voor meer info;
www.terracycle.com. Start zelf een inzameling of breng al je opgebruikte schrijfwaren naar Monique.
⇒ Composteren van gft-afval door enkele buren; wij zijn nog op zoek
naar een 2e composteerbak. Wie kan ons daaraan helpen? Bel Ben
Bes, Troostheide 8, 421 99 36.
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De ons omringende gemeenten doen mee met Plastic Heroes. Jammer genoeg heeft Rotterdam niet de mogelijkheid om plastic afval gescheiden in
te leveren. Pas per 2014 wil Rotterdam voorzien in mogelijkheden om
plastic afval van het restafval te scheiden. We zullen zien......
Wellicht zijn er nog meer ideeën en/of concrete acties in 'Heide-Bes'. We
horen het graag!
Namens bewoners Troostheide,
Monique
Troostheide 6
010-4656305
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van Transavia dat rond zeven uur
in de ochtend over onze buurt
scheert. Nou denkt Bessie dat dat
heel gevaarlijk kan zijn. Stel dat
het, net als bij dat Italiaanse eiland
het een zeemansgroet was, hier om
een vliegeniersgroet gaat! Dat kan
Bessie is een beetje bang aan het
worden. Dat komt door het volgende. Iedere ochtend loop ik met mijn
Fifi buiten. Lekker een rondje door
de buurt of naar het heerlijke Ommoordse veld. Fifi doet daar zijn
behoefte (ja, wees niet bevreesd,
Bessie ruimt de drollen echt wel op)

toch niet goed aflopen mensen?
Fifi heeft er niets van. Die doet gewoon zijn ding. Bessie probeert er
maar niet op te letten. Maar als er
een piloot in de buurt woont, hoort
Bessie graag of zo’n groet bestaat.
Dan kan Bessie daarna hopelijk
ook gewoon weer haar ding doen.

en Bessie geniet van de stilte …
En daar is het probleem. Die stilte
wordt verstoord door een vliegtuig

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, Linus Paulingweg
6, of bij één van de andere adressen die u voor in deze INFO kunt
vinden. U kunt ook via onze website inschrijven.

