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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
33e JAARGANG NR. 1 - - mei 2013
VOORWOORD
Het heeft even geduurd dit voorjaar maar de bloembollen gaven hun verborgen pracht toch eindelijk prijs en de vogels zijn met een inhaalslag begonnen hun nesten op orde te brengen. We volgen in Ommoord de natuur,
dus ook de INFO valt wat later op de deurmat dan voorgaande jaren.
Dit neemt niet weg dat er weer een bijzonder lezenswaardig en informatief
blaadje is verschenen waarin u weer op de hoogte wordt gebracht van wat
er zoal leeft en beweegt in de wijk. Zoals gebruikelijk in de voorjaarseditie
de verslagen van de ALV die woensdag 13 februari jl., heeft plaatsgevonden.
Naast een aantal repeterende onderwerpen, hondenpoep, buurtwacht,
vliegtuigoverlast etc., zijn er ook nieuwe zaken aan de orde. Zo stelt ons
nieuwe bestuurslid Ans zich aan u voor, praten wij u bij over ordeverstoringen van hangjeugd bij de Bosbes en de ‘rare plannen” die de Deelgemeente had/heeft met onze speelruimte in de wijk.
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
34ste Algemene Ledenvergadering
Plaats
: Open Hof, Hesseplaats 441
Datum/tijd : woensdag 13 februari 2013, 20:00 uur
Voorzitter : Hans de Vries
Secretaris : Agnes Reichardt
Opening, mededelingen van het bestuur
Hans de Vries heet iedereen van harte welkom. Hij stelt de overige bestuursleden aan de vergadering voor. De bestuursleden zijn Agnes Reichardt (secretaris), Rob Verhart (penningmeester), Henk Berkhof, Hans
Gleijm, Sander van Ee en Janneke van Jeveren. Er zijn twee leden die
zich hebben afgemeld t.w. dhr. J. Bos en dhr. S. Keijmel.
Notulen van de 32ste Algemene Ledenvergadering d.d. 16-2-2011
De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 32e jaargang nr.1 -- april 2012. Niemand heeft op- en aanmerkingen op deze notulen. Deze worden dan ook goedgekeurd.
Verslag van de secretaris
De secretaris blikt terug op het afgelopen verenigingsjaar met een korte
fotopresentatie, waarbij elk bestuurslid een kort verhaal houdt over zijn
aandachtsgebied. (Wij verwijzen naar het verslag van de secretaris verderop in deze INFO.) De voorzitter bedankt de secretaris voor haar verslag.
Verslag van de kascontrolecommissie
Peter van Hal en Ben de Lange hebben de afgelopen week de stukken
gecontroleerd. De stukken waren overzichtelijk en in orde bevonden. De
kascontrolecommissie 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 kort door. Die zijn verderop in dit nummer te vinden. Hans Hamakers vraagt of er in het vervolg weer een overzicht van de
ledenmutaties kan worden bijgevoegd.
De heer v.d. Voorde geeft de penningmeester de tip dat er andere banken
zijn die een
hogere rente geven. De penningmeester onderkent dit maar
de rentewinst weegt nauwelijks op tegen de kosten van een extra bankrekening.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2013
De kascontrolecommissie voor het jaar 2013 zal bestaan uit Ben Bes
(Troostheide 8), Ben de Lange (Struikheide 26) en Peter van Hal (Kraaiheide 67). Er zal t.z.t. worden bekeken wie er beschikbaar is om de kas te
controleren.
Begroting, contributievoorstel 2013 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
akkoord met de jaarlijkse donatie aan de Kinderboerderij/ Stichting Vrienden van de Blijde Wei voor 2013 van € 225,--. Dit bedrag is het gebruikelijke.
Samenstelling bestuur 2013
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2012 uit 7 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden. De statuten bepalen dat
het bestuur aftreedt in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur
treedt dan ook af. Alle bestuursleden stellen zich terstond herkiesbaar,
met uitzondering van Hans Gleijm. Hij heeft besloten het bestuur te verlaten. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Hans Gleijm bedankt
het bestuur voor de zeer prettige en constructieve samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Het bestuur draagt mevrouw Ans van den Herik voor als bestuurslid. Ans stelt zich kort voor. De vergadering stemt in
met de benoeming van de 7 leden. Dit betekent dat het bestuur voor het
jaar 2013 volgens de statuten voltallig is en zal bestaan uit Henk Berk-
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hof, Janneke van Jeveren, Ans van den Herik, Sander van Ee, Agnes
Reichardt, Rob Verhart en Hans de Vries. Het bestuur zal op de bestuursvergadering van 19 maart 2013 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 de secretaris te verkrijgen.
Commissie A13/A16: presentatie
De presentatie is terug te vinden op onze website www.heidebes.nl.
Technische Commissie: presentatie
De presentatie is terug te vinden op onze website www.heidebes.nl.
Natuur- en Vogelwacht “Rotta”
Deze organisatie verzorgt een presentatie over hun activiteiten in de Nessepolder. Zeer recent zijn zij gestart met bijzondere werkzaamheden in
ons ‘buur-poldertje. Op onze website kan men de link van “Rotta” vinden. Peter van Hal vroeg of “Rotta” ook aan waterbeheer doet? Nee dat
doet het Hoogheemraadschap. http://www.rotta-natuur.nl/
Rondvraag en sluiting
Jeroen Timmer, biedt aan om een cursusavond voor Milieucoach te organiseren om in verregaande duurzaamheid energiekosten te drukken.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.
Daarna werd de avond afgesloten met een informeel drankje en snacks.

7

Verslag van de secretaris over het jaar 2012
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
april en in november. De beschrijving is beknopt.
2. Bestuurssamenstelling en vergaderingen
Het op de algemene ledenvergadering d.d. 14 februari 2012 aftredende
bestuur werd door dezelfde vergadering herkozen. Het bestuur bestond
wederom uit het statutair maximaal aantal leden van 7, bestaande uit:
Hans de Vries, Sander van Ee, Rob Verhart, Hans Gleijm, Henk Berkhof, Janneke van Jeveren en Agnes Reichardt. Hans de Vries werd in de
op de ALV volgende bestuursvergadering wederom tot voorzitter, Rob
Verhart wederom tot penningmeester en Agnes Reichardt als secretaris
benoemd. Agnes doet niet alle secretariaat taken alleen. Ze zijn verdeeld,
Rob Verhart doet nog de ledenadministratie, dit gaat Henk Berkhof
overnemen, hij verstuurt ook de mailberichten aan onze leden. De notulen worden afwisselend door de bestuursleden gemaakt. De diverse
commissies (Historische Commissie De Ommoordse Polder, Technische
commissie, Commissie A13/16, Commissie Ommoordse Veld , 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
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het geval. De email-alerts hadden betrekking op woninginbraken en
overlast van hangjeugd. 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 de
Open Monumentendag op zaterdag 8 september. Tevens een oproep voor
een nieuw bestuurslid.
Ten aanzien van bijzondere zaken die verder voor onze buurt van belang
zijn, kan het volgende worden gemeld:
1. Na een melding van een ernstig overlast gevend incident rondom het
speelplaatsje aan de bosbes, heeft het bestuur gemeend een bijeenkomst te beleggen waarvoor alle omwonenden van het genoemde
speelplaatsje zijn uitgenodigd. De opkomst in de Romeynshof in september was groot en de bijeenkomst nuttig en positief. Er is afgesproken wat te doen bij overlast, hoe de speelplaats beter ingericht en belicht zou kunnen worden en dat er een vervolgbijeenkomst zou komen
waarbij ook de wijkagent betrokken zou zijn. Daarnaast is de politie
zeer actief geweest in het bestrijden van de overlast. De vervolgbijeenkomst was in november. Dit keer hier in de Open Hof. Het aantal
deelnemers was zeer klein, maar desondanks was het nuttig elkaar te
spreken. Waarschijnlijk had het aantal deelnemers te maken met de
afname van de problemen?
2. De klachten over hondenpoep met name bij het zogenaamde ‘Knotwilgenlaantje’ grenzend aan de achtertuinen van de Rijsbes en de
Berkheide. Na onderzoek van het bestuur kunnen we spreken van gegrond overlast. Wij gaan hierover in overleg met de DGPA.
3. De website van onze vereniging is vernieuwd. De vorige site heeft
een groot aantal jaren goed dienst gedaan en ruim voorzien in alle wetenswaardigheden betreffende onze woon- en leefomgeving. Echter,
onderhoud van deze site vroeg nogal wat inspanning en kon slechts
door een enkel persoon (de webmaster) worden verzorgd. Nieuwe
technologie maakt het mogelijk dat ook andere, zonder technische
kennis, informatie op de site kunnen plaatsen over onderwerpen waar
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zij bij betrokken zijn. Zo kan iedere bestuur- of commissielid een artikel op de site plaatsen zonder bemoeienis van de webmaster. Inhoudelijk zijn we redelijk op dezelfde voet verder gegaan, qua vormgeving heeft er een metamorfose plaatsgevonden. Tevens is onze algemene mailadres “info@heidebes.nl” gewijzigd in een wat meer specifieker en minder spamgevoelige adres nl. secretariaat@heidebes.nl
4. Vanuit de wijk kwamen steeds meer vragen over vliegtuigen die
steeds vaker over Ommoord en onze wijk vliegen. Ook de herrie lijkt
steeds meer toe te nemen. Diverse malen telefonisch contact gehad
met de DCMR, zij hebben ons doorverwezen naar de Inspectie
Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
In een brief hebben wij een aantal vragen gesteld. Inmiddels hebben
wij een antwoord gekregen in de vorm van een brief van vier A4’tjes.
Het komt erin het kort op neer: de 35KE norm die nog behoorlijk ver
van Ommoord af ligt wordt niet overschreden en dat wordt jaarlijks
gecheckt. Wij zitten hier ondanks wat meer vluchten nog weer ver
onder die norm.
3. Historische Commissie De Ommoordse Polder
De Historische Commissie bestond uit Henk van den Akker, Hans Hamakers, Rob Hoebe en Agnes Reichardt. In 2012 heeft de Historische
Commissie weer meegedaan met de Landelijke Open Monumentendag
op 8 september. De voorbereidingen zijn in mei gestart en het thema
was: “Groen van Toen”. In samenwerking met de Kinderboerderij, de
werkgroep “Ommoordse Veld Open & Groen”, amateur archeologe Michika Takahashi en de vrijwilligers van de Wijktuin Ommoord, is een
‘groene’ historische wandeling georganiseerd. Tijdens deze mooie dag
hebben wij twintig wandelaars zo’n twee uur lang door Ommoord geleid.
De wandeling eindigde bij de Kinderboerderij waar bodemvondsten uit
het Ommoordse Veld werden geëxposeerd. De Historische Commissie
heeft een eigen website : www.historie.heidebes.nl. Deze site is recentelijk aangevuld met nieuwe foto’s en wetenswaardigheden. Dit alles overzichtelijk gerangschikt op een tijdsbalk. Het afgelopen jaar heeft de
commissie actief meegewerkt aan een tweetal boeken; t.w. het boek van
de Historische Vereniging Prins Alexander. Het boek verschijnt eind fe-

10

bruari. En aan het boek over de voormalige dorpen van Rotterdam, initiatief van de ‘Stichting Rotterdam is vele Dorpen’. Dit boek verschijnt
eind oktober. Voorts publiceert de Historische Commissie in het wijkblad "Nieuws Ommoord" de rubriek “Ommoord van Toen”. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van 45 jaar oud krantenarchief over Ommoord.
4. Technische commissie
De Technische Commissie bestaat uit Jolt Oostra.
In 2012 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. Vooralsnog hadden
de leden weinig belangstelling voor een collectieve aanpak voor het installeren van zonnepanelen.
5. Commissie A13/16
De commissie A13/16 bestaat uit Paul Scheublin. De activiteiten van deze commissie zijn in de loop van de tijd uitgebreid tot een werkgroep van
de Bewonersorganisatie Ommoord, die weer gezamenlijk optrekt met 19
belangenorganisaties die zijn verenigd in het Platform RegioparkRottemeren-A13/A16.
Begin 2012 lag er een nieuw voorstel voor de inpassing van de A13/A16.
Het Rijk en de Stadsregio waren het daarover eens geworden, maar de betrokken (deel)gemeenten moesten daar hun goedkeuring nog aan geven
voordat de minister deze variant zou vaststellen. De val van het Kabinet ,
de verkiezingen, de kabinetsformatie, maar vooral de bezuinigingsopgave
hebben ervoor gezorgd dat we met deze besluitvorming een heel jaar verder zijn terwijl er nog geen definitief besluit is. Bij de bespreking van het
voorstel in de (deel)gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland hebben wij met het Platform ingesproken. Wij hebben daarin bepleit dat ondanks een grote verbetering t.o.v. het oorspronkelijke voorkeursvariant er
nog steeds geen goede inpassing bij Ommoord is bereikt. Het resultaat is,
dat alle betrokken besturen uiteindelijk hebben ingestemd met het nieuwe
voorstel, maar daarbij wel de minister is gevraagd in de uitwerking te
zoeken naar een verbeterde inpassing bij Ommoord. Wethouder Baljeu
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heeft verklaard dat het Rotterdamse College vecht voor een inpassing
waarbij de woonomgeving er niet op achteruit gaat.
De minister kan nu het voorstel vaststellen voor nadere uitwerking, maar
heeft haar besluit uitgesteld omdat zij zich eerst wil beraden op de bezuinigingsopgave voor de Infrastructuur. In maart informeert zij de Tweede
Kamer daarover.
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6. Commissie Ommoordse Veld
De Commissie Ommoordse Veld bestaat uit Hans Gleijm en Paul Scheublin. De Commissie Ommoordseveld heeft evenals de voorgaande jaren
in 2012 samengewerkt in de Werkgroep “Ommoordseveld Open en
Groen” van de BOO. Deze werkgroep zet zich in voor het behoud van
een open en groen Ommoordseveld door o.a. het promoten en organiseren van activiteiten zoals de zondagmiddagconcerten en klompjeszeilen
voor de jeugd.
In de met de deelgemeente in 2011 opgestelde Gebiedsvisie was als mogelijkheid een bewonersinitiatie opgenomen om hoogstamfruitbomen te
planten in een van de weilanden. De deelgemeente heeft daar afgelopen
najaar geld voor beschikbaar gesteld, zodat dit initiatief beloond kon
worden met 20 fruitbomen van diverse peren en appelrassen. Over enkele jaren kunnen er dan “oogstfeesten” worden georganiseerd.
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, maar onderneemt op dit moment geen actie.
De bewoners zijn vertrokken in juli 2012 en de boerderij is door de gemeente te koop gezet. De commissie sluimert in afwachting van de plannen van de eventuele koper en zal toetsen of de uiteindelijke bestemming
past binnen de door de gemeente vastgelegde kaders. Wanneer dat niet
het geval blijkt te zijn zal de commissie weer tot actie overgaan.
8. Commissie Geeranja-Palco
Vanwege zwangerschap en zwangerschapsverlof van onze contactpersoon bij Palco hebben de gezamenlijke activiteiten op een laag pitje gestaan.
Agnes Reichardt,
Secretaris Bewonersvereniging 'Heide-Bes'
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Verslag van de penningmeester over het jaar 2012
Balans Heide-Bes 31-12-2012
Debet
Kapitaal per 1 januari
Postbank
ING Zakelijke Spaarrekening
Voorraad goederen
Overschot
Totaal

Credit
€ 10.678,42

€ 2.378,94
€ 8.282,48
€ 525,00
€ 11.186,42

€ 508,00
€ 11.186,42

Staat van Baten en Lasten Heide-Bes 2012
Grootboekrekening
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 rente
Overschot
Totaal

Debet
€ 116,86

Credit
€ 36,70

€ 50,00
€ 201,98
€ 620,35
€ 470,31
€ 450,00
€ 86,36
€ 149,92
€ 2.470,00
€ 147,08
€ 508,00
€ 2.653,78

€ 2.653,78
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Begroting 2013
Baten
Contributies
Rente
Totaal ontvangsten
Lasten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
Kantoorartikelen / software
Info/drukwerk
Vergoeding PC-gebruik
Website / e-mailadres
Donaties
Historische Commissie
Commissie A13/16 ea
Girotel / Acceptgiro's
Totaal uitgaven
Saldo

Werkelijk 2012

2.400,00
145,00

2.470,00
147,08
2.545,00

500,00
200,00
100,00
1.000,00
120,00
225,00
100,00
100,00
200,00
500,00

2.617,08

620,35
201,98
86,36
470,31
116,86
450,00
36,7050,00
149,92
620,35
2.545,00

2.109,08

-

508,00
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Vergaderschema verenigingsjaar 2013
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond:
 15-5-2013;
 26-6-2013;
 4-9-2013;
 30-10-2013;
 11-11-2013;
 08-01-2014;
 12-02-2014 ( A.L.V.);
 19-03-2014.
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HONDENPOEP GEEFT TROEP OP DE STOEP
In de vorige info hebben wij u geïnformeerd over de toenemende overlast
van hondenpoep. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij toegezegd om dit probleem verder aan te pakken. Zeker nu het buitenspelseizoen
weer aanbreekt valt het op dat op veel plekken in de wijk hondenpoep ligt,
vaak op de wandelpaden zelf. We gaan samen met de deelgemeente kijken
welke acties ondernomen kunnen worden. Daarbij moet u denken aan het
inventariseren van de voorzieningen, vooralsnog gaat het nog niet om
handhaving. Intussen doen we een oproep om uw hond alleen daar uit te laten waar dit toegestaan is en anders de hondenpoep op te ruimen.
Met elkaar kunnen we de wijk leefbaar houden.
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BOSBES, OVERLASTPERIKELEN

In de vorige INFO heeft u kunnen lezen hoe de onrust rondom het speelveldje aan de bosbes is aangepakt. De aanvankelijke overlast van groepen
hangende jongeren nam, na acties van de politie en omwonenden, in het najaar (ook niet de beste ‘hangperiode’) behoorlijk af.
In november was er nog een bijeenkomst door het bestuur van de ‘HeideBes’ georganiseerd. Hoewel de opkomst zeer laag was werd het wel een
zinvolle bijeenkomst. En laten we het positief inzien: blijkbaar werd er
geen overlast meer ervaren door de omwonenden!
Nu, na een lange winter, komt de proef op de som. Het ‘hangseizoen’
breekt weer aan en ondanks dat we sterk hopen en verwachten dat het niet
weer de omvang zal bereiken zoals afgelopen zomer, zijn we wel alert. De
contacten met de deelgemeente lopen nog betreffende dit pleintje en we
hopen binnenkort toch spijkers met koppen te kunnen slaan om het zover te
krijgen dat ‘hangen’ op deze plek onaantrekkelijk wordt en dat de omwonenden gewoon kunnen genieten van hun tuin zonder gestoord te worden
door overlastgevend gedrag van jongeren of wie dan ook.

Het dossier is nog niet afgerond. Zeer waarschijnlijk staat er in de volgende
INFO weer een stukje hierover. En laten we met zijn allen hopen dat het
dan een afrondend stukje is!
Blijft staan dat de bewoners van onze buurt de oren en ogen van de vereniging zijn en dat we alle meldingen van overlast ook te horen krijgen. Laat
het ons weten!
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EVEN VOORSTELLEN
Ans van den Herik
Geboren op 2 januari 1948 in Rotterdam. Oud maatschappelijk werker, getrouwd met Rob en moeder van
3 kinderen en 4 kleinkinderen.
Mijn wieg stond in Rotterdam-Zuid, in tuindorp Vreewijk. Ik heb daar altijd met veel plezier gewoond en
moest in het begin erg wennen toen wij aan de andere
kant van de Maas gingen wonen. Inmiddels wil ik hier
niet meer weg, we hebben het heel erg naar onze zin,
zo aan de rand van Rotterdam.
Toen ik met pensioen ging, dacht ik dat ik mijn werk heel erg zou missen,
maar dat is niet gebeurd. Er is zoveel voor in de plaats gekomen! Onze
tuin is mijn lust en mijn leven, ik besteed er veel tijd aan en kan eigenlijk
niet wachten totdat de lente echt komt, om te zien hoe de tuin er dit jaar
weer uit gaat zien. Verder heb ik nog veel andere hobby’s zoals, golfen,
wandelen, fietsen, kleding maken, enz. zodat ik elke dag tijd tekort kom.
Onze kinderen hebben inmiddels het ouderlijk nest verlaten, maar twee
van de drie wonen erg dichtbij (in Ommoord en Bergschenhoek), zodat
wij hen (maar vooral ook de kleinkinderen!) vaak kunnen zien. De middelste woont in Luzern, maar dankzij Facetime (een soort Skype van Apple) hebben we regelmatig contact. Ook gaan we er graag een weekje/weekend naar toe.
Ik heb altijd met veel plezier mijn werk gedaan, eerst in Crooswijk, later
bij het ministerie van CRM (nu WVC) en uiteindelijk in Ridderkerk en
Barendrecht. Ik heb me altijd erg betrokken gevoeld bij maatschappelijke
ontwikkelingen en vind het dan ook erg plezierig dat ik een klein steentje
kan bijdragen aan onze buurtvereniging.
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BUURTWACHT OF BUURTPREVENTIE
Al weer twee jaar geleden kwam bij het bestuur de vraag binnen of het niet
mogelijk was een buurtwacht op te zetten. Toen zouden er een aantal mensen bereid zijn dit te doen. Wij hebben gereageerd door een oproep te plaatsen in de INFO. Op deze oproep is toen niet door andere mensen dan de
vraagsteller gereageerd. Het aardige idee was daardoor niet uitvoerbaar
omdat hiervoor een flink aantal deelnemers nodig is.
Vorig jaar is hier wederom aandacht aan geschonken omdat er enkele berichten over inbraken bij ons in de mailbox zijn binnen gekomen. Maar ook
nu is er tot op heden slechts een enkeling geweest die heeft aangegeven een
actieve bijdrage te willen leveren aan iets van een buurtwacht. Dit is nog
steeds onvoldoende om daadwerkelijk iets op te starten.
Het bestuur is altijd erg blij met initiatieven die mensen ondernemen en deze aan ons melden. Dat sommige goede plannen soms stranden bij gebrek
aan animo is erg jammer maar moet u zeker niet weerhouden om plannen
in te dienen.
Als er behoefte is aan een vorm van buurtpreventie, en er zijn genoeg
buurtbewoners die daar een steentje aan willen bijdragen, dan zijn wij zeker
bereid de star hiervan te initiëren.
Stuur uw ideeën hieromtrent naar: secretariaat@heidebes.nl
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SPEELVELDJE CALLUNAPAD
Half februari jl. ontvingen wij een mail van de Deelgemeente met de volgende boodschap:
‘Aan het Callunapad, ter hoogte van de Brinkheide ligt een voetbalveldje. Dit
voetbalveldje is ingericht met 2 doeltjes en een ballenvanger ter hoogte van
het water. Nu is de ballenvanger aan vervanging toe. Ik wil graag van u weten of u weet of dit voetbalveldje goed of slecht wordt gebruikt en of u met
mijn voorstel kunt instemmen om dit voetbalveldje op te heffen. Ik hoor graag
met enige spoed uw reactie.’
Direct hebben wij een brief gestuurd naar de Deelgemeente met een aantal argumenten:
• Bij slecht weer en enkele dagen daarna is het veld niet te gebruiken omdat er plassen blijven staan, de staat van het veld is ronduit slecht te noemen. Het zit vol kuilen en aan de randen veel brandnetels.
• Ondanks borden dat honden hier hun behoefte niet mogen doen en ondanks de verordening dat honden hier niet los mogen lopen, gebeuren deze zaken wel. Daarnaast lopen kinderen het gevaar achtervolgd te worden
door loslopende honden.
• In de afgelopen twee decennia hebben wij als bewonersvereniging in samenwerking met de deelgemeente gezorgd voor mooie speelveldjes in
onze buurt. Er zijn voor sportende kinderen tussen 8 jaar en 14 jaar weinig mogelijkheden. Nu dreigt ook het sportveldje te verdwijnen.
• Het opheffen van dit veldje vinden wij dus onwenselijk en kunnen derhalve niet met uw voorstel instemmen. Wij hopen samen met u hierover
verder van gedachte te wisselen en nodigen u van harte uit om het veld te
komen bekijken en met ons een positieve oplossing te bedenken.
Op dit moment zijn we in overleg met Deelgemeente voor een goede opknapbeurt voor dit speelveldje. Gemeentewerken bekijkt de situatie ter plaatse en
het Dagelijks Bestuur zal op korte termijn een beslissing nemen. Wij gaan uit
van een positief eindresultaat. Via onze website proberen wij u op de hoogte te
houden.
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GELUIDHINDER ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT
Het zal u niet zijn ontgaan dat het vliegverkeer boven Ommoord de laatste
jaren is toegenomen. Reden voor het bestuur van 'Heide-Bes' om eens informatie daarover in te winnen en uit te zoeken hoe dat zit met geluidsnormen. Klachten die bij de DCMR worden ingediend worden doorgestuurd naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onze vragen hebben wij daarom naar
die inspectie gestuurd. In een antwoord van ITL d.d. 6 februari 2013, worden de normen en de wijze van handhaven daarvan uitgebreid uitgelegd.
Onze brief en het antwoord van ILT staan op onze website.
Kort samengevat komt het antwoord op het volgende neer:
• De norm is 35KE (KE is een maat voor de geluidhinder over een heel
jaar).
• In het aanwijzingsbesluit van 2009 is rond de luchthaven een 35KE geluidszone vastgesteld. Buiten die zone mag de 35KE niet worden overschreden
• Die geluidzone is bepaald aan de hand van tevoren vastgestelde “standaard vertrekroutes”, die liggen binnen zogenaamde “tolerantiegebieden”.
Die tolerantiegebieden zijn zodanig gekozen, dat zoveel mogelijk buiten
aaneengesloten bebouwing wordt gevlogen.
• Van de tolerantiegebieden mag alleen worden afgeweken in opdracht van
de luchtverkeersleiding.
• Jaarlijks wordt de 35 KE geluidscontour achteraf berekend op basis van
feitelijk gevlogen routes. Daarin zij dus alle afwijkingen van de standaardroutes meegenomen
• De berekende contour moet binnen de vastgestelde 35KE geluidszone
vallen. Is dat niet zo, dan is sprake van normoverschrijding en treed de
inspectie op.
• Aan de noordoostzijde van de luchthaven (Ommoord) valt de berekende
contour ruim binnen de vastgestelde 35KE zone.
• Op bijgaand plaatje van de 35KE zone is te zien, dat die zone ver van
Ommoord af ligt. Ook de 20KE contour (niet op het plaatje) blijkt nog
ruim voorbij de overzijde van het Bergse Bos te liggen.
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De vliegtuigoverlast neemt dus wel toe, maar voldoet ruim aan de normen,
zodat er (juridisch) dus weinig tegen in te brengen valt.
"OPZUINIG" VOORLICHTING
Hoe breng je je energiekosten drastisch omlaag met slimme eenvoudige
tips. In de tijd van crisis je portemonaie spekken; een 'zuinige' en leuke
uitdaging die goed is voor natuur en milieu ?!
In een vlotte inspirerende en praktisch "bijeenkomst" zet Jeroen Timmers,
MilieuCoach van Rotterdams MilieuCentrum, samen met deelnemers dilemma 's langs een meetlat die de energieverspillingen aan het licht brengen. Samen ontdekken hoe je energiekosten nu daadkrachtig kunt verminderen.
Benieuwd? Schrijf je in voor deze bijeenkomst "Energie en Water" besparen. Informatie vind je op de site van het MilieuCentrum of stuur een mailtje naar secretariaat@heidebes.nl.
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Omdat Fifi niet zo hard kan blaffen,
heb ik een cd-speler bij me. Kan ik
een cd met hondengeblaf opzetten
wanneer ik een inbreker betrap. En
nummer twee op de cd is een zware
mannenstem die zegt: ‘kom we pakken die inbreker en laten niets van
Hebben jullie me al gezien? Ja,
Bessie is tegenwoordig nauwelijks
meer als zichzelf te herkennen. Ik
draag een donkergrijs pak, een
strakke broek met een flinterdun
streepje en een pet. Fifi strak aan
de lijn en aan mijn broek bungelt
een setje handboeien. O ja, en pepperspray in mijn jaszak.

hem heel’. Want je denkt toch niet
dat ik zo stoer ben om er zelf op af
te gaan.
Gelukkig is het steeds goed gegaan.
Het was stil in de wijk ’s nachts.
Heel stil zelfs. De pepperspray zit
nog in mijn zak en Fifi heeft nog
niet hoeven blaffen. Hopen dat dat
zo blijft.

Nee, ik werk niet bij de politie. Ik
ben buurtwacht geworden. ’s
Avonds loop ik met een andere
hondenbezitter door de wijk te patroui …dingesen.

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.

