BESTUUR
Hans de Vries
Sasja Keijmel
Rob Verhart
Henk Berkhof
Hans Gleijm
Janneke van Jeveren
Agnes Reichardt

Kraaiheide 88
Elsbes 44
Schoonheide 5
Kraaiheide 26
Rotsheide 12
Brinkheide 6
Linus Paulingweg 6

voorzitter
secretaris
penningmeester

REDACTIE TEAM
Henk Berkhof
Hans de Vries

Gedrukt in de huisdrukkerij van ABB b.v.

Kraaiheide 26
Kraaiheide 88

HB98/2

Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’
Elsbes 44
3069 LN Rotterdam
Telefoon
Postbank
E-Mail
Internet

:
:
:
:

010 - 411 29 25
205 84 55
secretariaat@heidebes.nl
www.heidebes.nl

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. 2 oktober 2011
VOORWOORD
Dacht ik toch lekker te kunnen genieten van de mooie nazomer, mooi niet,
moet ik met hoge spoed de INFO die u nu in uw hand heeft redigeren. En
waarom? Om u tijdig te kunnen informeren over de verkiezing van de
“ROTTERDAMMER VAN HET JAAR”. Nu vraagt u zich ongetwijfeld
af: “Hoezo spoed, die verkiezing is er toch elk jaar?” “En wat heeft dit met
de INFO te maken?” Wel, onze historische commissie is één van de genomineerde en de verkiezingen sluiten 15 oktober. U begrijpt het, in deze
INFO wordt daar aandacht aanbesteed en daarom heeft u deze nu al in uw
hand en niet na 15 oktober zoals was gepland.
In deze INFO leest u weer wat er allemaal zo een beetje in ons buurtje en
de nabije omgeving heeft afgespeeld of zich (mogelijk) gaat afspelen.
Tevens vragen wij u uw aandacht voor de informatie die onze secretaris
geeft over de rol en activiteiten van de secretaris van onze vereniging. Er
komt een moment dat er een opvolger nodig is. Dus als u belangstelling
heeft voor deze interessante en belangrijke rol, lees het goed, wie weet is
dit uw kans!
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
GEBRUIK VAN UW E-MAILADRES
Als wij uw e-mailadres in ons bestand hebben, gebruiken wij deze om u alerts
te sturen. Wij hebben in het verleden uw e-mailadres gevraagd onder de voorwaarde dat wij deze alleen zouden gebruiken om u alerts te sturen. Het onderwerp van een dergelijke email begint met “Heide-Bes e-mail alert”. Deze alerts
bevatten altijd onderwerpen van algemeen nut die wij u direct onder de aandacht willen brengen. Veelal zijn het onderwerpen die onze wijkagent u onder
de aandacht wil brengen. Onze laatste emailalert was van 6 september jl. betreffende diefstal van kentekenplaten.
Voor onderwerpen die niet van direct belang zijn, communiceren wij middels
onze “Heide-Bes INFO”. Deze verschijnt gemiddeld twee maal per jaar.
Wij willen als bewonersvereniging vaker met u communiceren dan deze gemiddeld twee momenten per jaar. Wij zullen dat doen door gebruik te maken
van uw e-mailadres: deze e-mails zullen beginnen met “Heide-Bes bericht” om
onderscheid met de alerts aan te brengen. Eigenlijk hebben wij uw e-mailadres
al een paar maal voor dit doel gebruikt, laatstelijk op 8 september over de Open
Monumentendag. Wij hebben van geen enkel lid een bezwaar van oneigenlijk
gebruik ontvangen.
Wij realiseren ons dat wij uw e-mailadres gaan gebruiken voor een ander doel
dan waarvoor wij het hebben verkregen. Het is voor ons echter wel de manier
om u meer te informeren en meer met u te communiceren. Wij hebben ervaren
dat wij naar aanleiding van deze e-mails reacties krijgen die ons leren wat er in
de wijk leeft.
Wij zullen u alleen een email sturen als over onderwerpen die de wijk aangaan
en passen binnen de doelstelling van onze vereniging (“het bevorderen van de
leefbaarheid van de wijk Ommoord, meer in het bijzonder ten behoeve van de
bewoners van de woningen gelegen in het project 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.”).
Uw e-mailadres zal nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden of
doeleinden anderszins die niet gerelateerd zijn aan de doelstelling van onze
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vereniging. U hoeft dan ook niet bevreesd te zijn dat u vanaf nu wekelijks een
email van ons zult ontvangen.
Van circa 300 van onze ruim 450 leden hebben wij het e-mailadres. Indien u
onze “Heide-Bes emailalert” en “Heide-Bes bericht” wil ontvangen en u ons
uw e-mailadres niet heeft gegeven of in de tussentijd uw e-mailadres heeft gewijzigd, stuurt u dan een email naar secretariaat@heidebes.nl met als onderwerp “Opname e-mailadres in ledenbestand”.
Indien u onze emailalert van 6 september jl. niet heeft ontvangen, staat u niet in
ons e-mailbestand en/of hebben wij een e-mailadres dat inmiddels niet meer actief is.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw e-mailadres voor ons “HeideBes bericht”, stuurt u dan een email naar secretariaat@heidebes.nl met als
onderwerp “Bezwaar tegen gebruik e-mailadres voor algemene berichten”.
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BESTUURSLEDEN EN SECRETARIS VOOR 2012 GEZOCHT
Het bestuur bestaat vanaf 2010 uit het maximale aantal van 7 leden. Hiervan
hebben 6 leden, eis en wederdienende, aangegeven zich voor het jaar 2012 herkiesbaar te stellen. De secretaris, Sasja Keijmel, heeft aangegeven zich na 5
jaar niet herkiesbaar te stellen. Hierdoor valt, naast een bestuurszetel, tevens de
rol van secretaris vrij.
Het bestuur is dan ook op zoek naar een enthousiast bestuurslid die idealiter de
rol van secretaris op zich wil nemen. Er is mij dan ook gevraagd om te beschrijven wat de werkzaamheden van de secretaris zijn en u daarvoor enthousiast te maken. Aangezien ik een man ben (mijn voornaam doet dat niet direct
vermoeden), spreek ik in het vervolg over de secretaris als een “hij”. Vanzelfsprekend kan daar ook “zij” gelezen worden, wat in de praktijk ook voorkomt,
want ik wordt geregeld in correspondentie met “mevrouw” aangesproken.
De taken van de secretaris zijn de volgende:
 Hij maakt samen met de voorzitter onderdeel uit van het dagelijks bestuur.
Dit betekent niet dat er iedere dag onderling contact is tussen de voorzitter
en de secretaris.
 Hij ontvangt de inkomende schriftelijke post (zijn huisadres is ook het postadres voor de vereniging) en hij verstuurt de uitgaande schriftelijke post.
Uitgaande post wordt altijd ondertekend door twee bestuursleden.
Tevens ontvangt hij de e-mails die aan het bestuur worden gestuurd en handelt
deze
indien
en
voor
zover
mogelijk
direct
af.
Alleen formele zaken lopen via schriftelijke post: dit komt sporadisch voor.
Nagenoeg alles wordt via email ontvangen en verstuurd, waarbij belangrijke
uitgaande e-mails vooraf door een ander bestuurslid worden beoordeeld.
 Hij bereidt de agenda voor de acht bestuursvergaderingen per jaar voor en
maakt de notulen. Agendapunten worden aangedragen door de bestuursleden en volgen uit de ingekomen post en e-mails en uit actiepunten van eerdere vergaderingen.
 Hij regelt de locaties voor de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergadering. Vergaderingen vinden nagenoeg altijd plaats in de Romeijnshof en worden voor het gehele jaar vooruit gepland, inclusief de reservering
voor de Romeijnshof.
 Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering (jaarlijks in februari):
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− stelt hij de agenda op, die in de voorafgaande bestuursvergadering wordt
vastgesteld;
− stelt hij ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering het verslag van
de secretaris over het verstreken verenigingsjaar op, die in de voorafgaande bestuursvergadering wordt vastgesteld;
− stelt hij de notulen van deze vergadering op.
 Hij verstuurt e-mail alerts en algemene berichten naar leden. De inhoud
komt veelal van de wijkagent of andere instanties of van de opererende
commissies en worden door de secretaris alleen geredigeerd.
Wat doet de secretaris niet:
 Hij hoeft geen onderdeel uit te maken van de binnen de vereniging opererende commissies. Ik maak zelf geen onderdeel uit van één of meerdere
commissies.
 Hij is niet betrokken bij de redactie van de Heide-Bes INFO.
 Hij stuurt niet de bezorgploeg van de Heide-Bes INFO aan: dat wordt door
een ander bestuurslid gedaan.
 Hij is niet verantwoordelijk voor de ledenadministratie: dat wordt door een
ander bestuurslid gedaan.
De hamvraag is dan: hoeveel tijd kost de rol van secretaris je?
 Ik check 2 maal per week mijn email en handel deze direct af of stuur deze
door naar de betreffende commissies ter afhandeling: ik besteed hier gemiddeld 1 à 1,5 uur per week aan.
 Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering en het uitwerken van de notulen: circa 4 uur per vergadering. De
notulen maak ik in grove vorm al tijdens de bestuursvergadering zelf. De
vergaderingen zelf duren 2 uur.
 Het versturen van e-mail alerts en algemene berichten zijn incidenteel en
zijn kort maar krachtig: dit kost niet veel tijd.
Tot zover een klinische opsomming van zaken. Maar wat maakt de rol van secretaris nu zo leuk?
Ik heb het gedurende 5 jaar met heel veel plezier gedaan. Door mijn betrokkenheid bij het bestuur heb ik de wijk zelf en de mensen in de wijk beter leren
kennen. Het bestuur en de buiten het bestuur betrokkenen is een groep aardige
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en zeer toegankelijke mensen die zich naast hun, vaak drukke, dagelijkse bezigheden inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Snel schakelen met een nononsense instelling is dan ook vereist en zo werken wij ook. Daarnaast wordt
veel werk verricht door de leden van de diverse commissies en niet te vergeten
de bezorgploeg van de Heide-Bes INFO. Een groep betrokken mensen die bereid is samen met en voor elkaar zaken uitgevoerd te krijgen. En de bijbehorende tijdsinspanning is te overzien.
Ik heb met het bestuur afgesproken dat ik mijn rol naar behoren wil overdragen
aan mijn opvolger, zo is dat ook bij aanvang van mijn secretariaatschap met
mijn voorganger Henk van de Akker gegaan. En voor vragen na de overdracht
ben en blijf ik altijd beschikbaar.
U kunt altijd als toehoorder aanschuiven bij een bestuursvergadering (de vergaderingen vinden plaats op 12 oktober en 13 december 2011 en op 18 januari
2012); meldt u vooraf aan via een email naar secretariaat@heidebes.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris,
Sasja Keijmel op 010-4112925 of door middel van een email aan
secretariaat@heidebes.nl.
Sasja Keijmel
Secretaris Bewonersvereniging “Heide-Bes”
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“ROTTERDAMMER VAN HET JAAR”
Nominatie voor de historische commissie “De Ommoordse Polder”
De vrijwilligers van onze historische commissie zijn genomineerd voor ‘Rotterdammer van het Jaar’, dat is een grote eer waar we met z’n allen trots op
zijn. Samen met twee andere historische verenigingen gaan we de strijd aan,
maar wij willen natuurlijk wel winnen! Bent u het daarmee eens? Stem dan op
ons en ga naar: www.heidebes.nl/historie
Wat is dat nu precies, die nominatie?
De Stichting Ons Rotterdam organiseert voor de 33e keer de verkiezing van de
"Rotterdammer van het Jaar". Voor die titel komen in aanmerking personen,
instellingen, clubs, verenigingen of andere groepen personen die zich, op vrijwillige basis, op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad,
voor een wijk of een buurt of een groep mensen in Rotterdam. Dit jaar zijn
geen personen genomineerd, maar historische wijkorganisaties bestaande uit
vrijwilligers. Meer info: onsrotterdam.nl
De uitslag van de verkiezing wordt -als vanouds- bekend gemaakt tijdens de
Rotterdamse Dag, dit jaar in de St. Laurenskerk op zaterdag 22 oktober 2011,
omstreeks 15.00 uur.
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DE ROTTE EN DE NESSEPOLDER
Enige jaren geleden schreef Dhr. Wout Paul van de Historische vereniging
Oud-Zevenhuizen/Moerkapelle een artikel over de Nessepolder. Hij verwonderde zich over de bijzondere verkaveling van dit mooie poldertje. Hij vroeg
zich af waarom de kavels geen strakke, rechte stukken land waren en waarom
deze kavels niet loodrecht op de Rotte staan. Door zijn artikel zijn wij nieuwsgierig geworden en hebben enig speurwerk en onderzoek verricht.
Een stukje geschiedenis
In de vroege Middeleeuwen groeven de mensen in het drassige moeras, ten
oosten van Rotterdam, vele slootjes om de afwatering te stimuleren. Zodat het
land droger en meer bewoonbaar werd en geschikt werd voor landbouw. De
ontginning van de gebieden langs de Rotte startte vanuit Rotterdam richting de
oorsprong van dit veenriviertje. Het land lag toen hoger dan de Rotte zelf daardoor was er nog geen bemaling nodig. Van intensieve turfwinning was nog
geen sprake, de mensen staken turf voor eigen gebruik. Maar door het steeds
verder inklinken van de veengronden zakte het grondpeil en moesten er molens
aan te pas komen om nog droge voeten te houden. De eerste (echte) molens in
de Ommoordse Polder waren al in de 15e eeuw bekend.

Op een kaart van de Ommoordse Polder van ca. 1770 (bovenstaande afbeelding) is goed te zien dat er strakke rechte kavels zijn gegraven richting de Rotte, zodat het water goed kon afvloeien in het riviertje. In die periode was er al
sprake van actieve veenafgraving voor ‘industrieel’ gebruik in de stad Rotterdam.
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Verkaveling van de Nessepolder
Die bovengenoemde strakke kavels in de Ommoordse Polder zien we niet terug
in de Nessepolder. De kavels zijn grilliger en ongelijk. Er is nauwelijks een
vast patroon te herkennen. Het vermoeden bestaat dat dit poldertje omstreeks
de 11e eeuw is ontgonnen in een periode dat er geen vaste regels waren. Maar
tot volledige turfwinning is het niet gekomen. Blijkbaar was de grond niet geschikt voor goede turf en daarom niet afgegraven. Dit is ook terug te zien aan
de relatief hoge ligging van de polder, zeker ten opzichte van Ommoord en Zevenkamp.

Op bovenstaande afbeelding uit 1860 zien we dat de Ommoordse- en de Wollefoppenpolder al zijn uitgeveend tot grote plassen water, maar de Nessepolder
niet. Maar waarom wateren de sloten niet af op de Rotte maar op de Molensloot en op de Vliet? Op de kaart (volgende pagina) van 1856 is de grillige verkaveling die bijna evenwijdig aan de Rotte loopt goed te zien.
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De vraag is natuurlijk, hoe komt het dat de kavels in de Nessepolder in een andere richting lopen dan die in de Ommoordse Polder? Liep de Rotte vroeger
anders?
De (oorspronkelijke andere) loop van de Rotte
Het vermoeden bestond dat de Rotte vroeger óm de Nessepolder heen liep. Dus
langs de Vlietkade/ Wollefoppen Polder/ Ommoordse Kade en de Rijskade.
Diverse kaarten, internetsites en archieven zijn door ons geraadpleegd. Uiteindelijk vonden we op internet een kaart uit de Geschiedkundige Atlas van Nederland van 1916. Deze geeft globaal de situatie weer van rond 1300. Op deze
kaart zien we ter hoogte van de huidige Nessepolder een grote bocht in de Rotte. Dit soort ‘uitstulpingen’ werden ook wel Nesse of Esse genoemd (naar de
‘Neus’ van de rivier).
Bij verder onderzoek kwamen we terecht bij het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), organisator van de tentoonstelling “Holland
tusschen Maas en IJ”, in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1921. In de
daarbij behorende catalogus vonden we de kaart en de volgende alinea:
“………liep dan om de Nes (nu Nessepolder) heen, die later is afgesneden geworden en dan verder tot den Rotterdam……………..”
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Het fysieke archief van de KNAG is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam, waar duizenden kaarten van de hele wereld kunnen worden geraadpleegd. Tijdens ons bezoek in Amsterdam vonden we de originele catalogus en
kaartmateriaal.

Op de kaart is duidelijk te zien dat de loop van de Rotte anders was. Bij navraag van de experts van het KNAG kregen wij de bevestiging dat we er voor
99,9% zeker van kunnen zijn dat de Rotte heel lang geleden is afgesneden op
het punt waar nu ongeveer de Vlietkade begint naast het huidige café. De volledige zekerheid is alleen te verkrijgen door uitgebreid bodemonderzoek. Wie
weet komt dat er nog van……..(?)
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PRIMEUR IN OMMOORD; OPEN MONUMENTENDAG 2011
Op zaterdag 10 september was er voor het eerst in de geschiedenis Open Monumentendag in Ommoord. De Historische Commissie van onze bewonersverenging heeft goed gebruik gemaakt van het thema van dit jaar: ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’.
De bewoners van de ‘Boerderij aan de Rotte’ zette tijdens de rondleidingen uiteen welke vernieuwende plannen zij voor deze historische locatie aan de Bergse Linker Rottekade 451 hebben.

Wij hebben de kans benut om een expositie op te bouwen in de koeienstal. De
plannen van de bewoners sluiten perfect aan bij dit genoemde thema. Wij doken wederom in de geschiedenis. De voormalige boer Luijt heeft in 1924 een
noodlanding van een klein vliegtuig meegemaakt op zijn land. Zelfs de gebroken propeller was te bezichtigen omdat we deze mochten lenen van de historische vereniging Oud-Zevenhuizen/Moerkapelle.
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In de INFO van november 2010 is deze noodlanding uitgebreid beschreven.

Nieuwe ontdekkingen en nieuw kaartmateriaal waren ook onderdeel van deze
expositie, zoals de ligging van het Ommoorts Meertje. Dit kleine plasje lag
voor de droogmaking van 1875 ter hoogte van de Hesseplaats. Een nieuwe kijk
op de Rotte en de Nessepolder was voor de vele bezoekers verrassend, meer
daarover zie elders in de INFO.
Deze dag hebben we meer dan 130 bezoekers mogen verwelkomen! Zij lieten
zich informeren over de rijke geschiedenis van de Ommoordse Polder, met
name over de directe omgeving van deze boerderij. Voor ons was het bijzonder
dat één van de dochters van boer Luijt een kijkje kwam nemen in haar
geboortehuis. Zij begon direct te vertellen over haar jeugd en haalde
herinneringen op. Voor ons archief ‘oral history’ zeer nuttig maar vooral heel
leuk.
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Doordat onze expositie zo’n succes was, kregen wij het verzoek deze te laten
hangen tot zaterdag 24 september; de dag van de “Groene Loper 010”. Dit is
een wandeling van Zevenkamp tot de Tuin aan de Maas waar je ruim zestig
groene hotspots kan ontdekken. De boerderij was één van die hotspots. Ook
deze dag hebben zeker zo’n vijftig bezoekers hun interesse getoond en bleven
vaak ook nog even uitrusten in de groene theetuin. Tevens hebben wij deze
zonnige dag benut om het interview met het krantje ‘De Oud Rotterdammer’ te
laten plaatsvinden. Historische Commissie “De Ommoordse Polder” is namelijk genomineerd voor “Rotterdammer van het Jaar 2011”. U kunt op ons
stemmen, zie elders in de INFO.
Al met al hebben wij op deze twee fantastische zonnige zaterdagen ons helemaal kunnen uitleven met datgene wat we leuk vinden: de geschiedenis van
Ommoord laten herleven en daar zoveel mogelijk mensen van laten meegenieten.
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WOONVORM GEERANJA-PALCO

Beste Heidebes lezers,
Na het succes van vorig jaar, hebben we dit jaar ook weer OPGEZOOMERD!!
Zaterdag 6 Augustus is er een speelkeetje op het pleintje van de Dopheide komen te staan met daarin leuke, actieve en gezellige spelletjes.
Iedereen in de buurt was uitgenodigd om die dag tussen 10.30 en 15.00 uur
langs te komen om onder het genot van een kopje koffie of glaasje fris op te
Zoomeren! Het was gelukkig mooi weer en de opkomst uit de buurt was geweldig!
Veel kinderen en bewoners hebben samen met onze kinderen/jongeren leuk gespeeld en contact gemaakt. Er werden onderling opvoedtips gegeven en gezellig bijgekletst.
Hans Gleijm, bestuurslid van de ‘Heide-Bes’, is een kopje koffie komen drinken. Janneke van Jeveren, tevens bestuurslid, van de Heidebes heeft ons geholpen als vrijwilligster bij het Opzoomeren en dit was een groot succes!
Zien we u ook volgend jaar?
Met vriendelijke groet,
Alle medewerkers van Logeerhuis Palco en Kinderwoonvorm Geeranja
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STICHTING BOERDERIJ AAN DE ROTTE.
In de vorige INFO (mei 2011) heeft de boerderijcommissie zich aan u voorgesteld. Deze commissie houdt contact met de bewoners om hun plannen en
ideeën te vernemen. Op dit moment is er nog niets gewijzigd aan de plannen
van het OBR om het perceel waarop de boerderij is gevestigd en het naast gelegen perceel te koop aan te bieden. Er wordt gevreesd voor het einde van de
boerderij. De vrijgekomen percelen zullen vermoedelijk bebouwd worden met
diverse moderne villa’s die afbreuk doen aan de landelijke uitstraling van onze
wijk vanaf de Rotte. De huidige bewoners van de boerderij willen deze twee
percelen graag aankopen om zodoende de boerderij te behouden en hun plannen te kunnen verwezenlijken. De boerderijcommissie en het bestuur zijn van
mening dat de cultuurhistorische waarde en de landelijke uitstraling van de
boerderij een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk.
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STAND VAN ZAKEN A13/16 OKTOBER 2011
De besluitvorming over de inpassing van de A13/A16 verloopt moeizaam.
Oorspronkelijk was de bedoeling dat in het voorjaar van 2010 besloten zou
worden welke variant uitgevoerd wordt. Dat besluit is keer op keer uitgesteld.
Veel mensen trekken daaruit de conclusie dat de A13/A16 voorlopig niet doorgaat, maar het budget voor deze weg is ondanks alle bezuinigingen nog steeds
beschikbaar en zodra er een besluit is gaat de voorbereiding gewoon verder. De
laatste berichten waren, dat er kort na het zomerreces een voorstel naar de gemeenteraad zou komen. Dat zou dus nu zo ongeveer bij het drukken van deze
Info het geval moeten zijn en het lijkt er ook op dat er nu iets staat te gebeuren.
De gemeenteraad van Lansingerland is al in augustus vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken en het is goed mogelijk dat er in de Rotterdamse raadscommissie EHMV van 5 oktober enige informatie op tafel komt. Daarom hebben wij vast spreektijd aangevraagd voor deze raadscommissie.
Dat de besluitvorming zo lang op zich laat wachten komt doordat de gemeenteraad eind 2009 heeft geëist dat er een tunnel door het Lage Bergsebos komt en
dat die tunnel zo ver mogelijk wordt doorgetrokken langs Ommoord. Daarover
wordt nu al anderhalf jaar onderhandeld, waarbij nieuwe varianten op tafel zijn
gekomen met verbeterde inpassing, maar zonder tunnel. Wat ons betreft onvoldoende, maar een extra complicatie is dat de minister vindt dat de Stadregio
moet bijbetalen aan een verbeterde inpassing. Dat maakt besluitvorming lastig
voor een gemeenteraad, die weliswaar een goede inpassing met tunnel heeft
gevraagd, maar die in meerderheid ook voor is dat de weg er wel komt.
Wat wordt de uitkomst. Er zit een besluit aan te komen, de spanning stijgt.
Paul Scheublin
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geen enkele hondenbezitter, zelfs
niet de hondenbezitters uit de groep
van een beetje minder goede mensen.
En toch … Bessie hoorde de
schreeuw van een aantal kinderen
!

dat met een vieze broek van een

Bessie weet het als geen ander. In

speelveldje afliep. Bessie voelde

onze wijk wonen goede mensen en

haar moederhart sneller overslaan.

een beetje minder goede mensen.

Weer naar de wasmachine!

Van die laatste groep is een be-

Gelukkig is het niet van Fifi. Met

hoorlijk deel net als Bessie in het

plaatsvervangende schaamte liep ik

bezit van een hondje. Ik laat mijn

snel door.

Fifi natuurlijk nooit uit op een veld

!

waar bordjes staan omdat het een
speelveld is. Dat doet natuurlijk

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.

