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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. 2 - - november 2012
VOORWOORD
Brrrrr, de herfst heeft genadeloos toegeslagen, van de ene op de andere dag
zijn de straten bedekt met een dikke laag bladeren. Behalve op de ruit, daar
is een nieuwe dikke laag asfalt gekomen. Een verbetering mag je wel zeggen, met name op de Martin Luther Kingweg.
Voordat we aan onze winterslaap of wintersportvakantie beginnen hebben
wij weer wat bijzonderheden aangaande onze buurtje opgeschreven. Dat
zijn leuke, aangename zaken maar ook wat minder prettige zaken. Er zijn
wat perikelen met overlastgevende jongeren en hondenpoep op plekken
waar je het niet graag ziet (of juist niet ziet en dan …….).
Leuke ontwikkelingen zijn o.a. de wandeling met onze Historische Commissie tijdens de open monumentendag, het fenomeen “City Gardening”
en de aankondiging van ons geheel vernieuwde website www.heidebes.nl.
Even micro bezig zijn in onze buurt in plaats van de grote zaken waar onze
landelijke politici hun strijd in mogen en moeten leveren. We hebben gestemd, meer kunnen we nu even niet doen. U leest het allemaal in deze
INFO.
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
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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WEBSITE ‘HEIDE-BES’
Sinds enige tijd is de website van onze vereniging 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 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 de zelfde voet verder gegaan, qua vormgeving heeft er een metamorfose plaatsgevonden.
Tevens is onze algemene mailadres “info@heidebes.nl” gewijzigd in een
wat meer specifieker adres nl. secretariaat@heidebes.nl
Ga naar onze site: heidebes.nl en geef aan wat u er van vindt.
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OVERLAST SPEELPLAATSJE BOSBES
In het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rondom het speelplaatsje aan de
Bosbes. Behalve dat het een leuk plaatsje is overdag waar vaders, moeders,
oma’s en opa’s met hun kroost aangenaam vertoeven, werd het ook een plek
waar hangjeugd van verschillende leeftijden en in verschillende groepen ‘hingen’. Vaak genoeg was dat ‘hangen’ op die plek dik in orde. Helaas kwam het
ook voor dat groepen veel lawaai veroorzaakten en ook veel troep achterlieten.
Soms werd het bewoners teveel en moest de politie zijn gezag laten gelden.
Wij als bestuur van de bewonersvereniging kregen een aantal meldingen over
de overlast en hebben in de maand augustus besloten dat het wellicht een goed
idee zou zijn om met de omwonenden van gedachten te wisselen over de te
nemen stappen. Halverwege september hebben we in de Romeynshof een
mooie bijeenkomst gehad. Zo’n dertien omwonenden waren aanwezig en uit
het bestuur waren we met drie mensen. Eerst heeft iedereen zijn of haar zegje
kunnen doen over het al dan niet ervaren van overlast. Vervolgens hebben we
gesproken over mogelijke oplossingen. Ook daar heeft iedereen zijn of haar
zegje over gedaan en er kwamen prachtige oplossingen naar boven. Het waren
oplossingen in de trant van het aanpakken van het speelplaatsje en vooral het
licht op het speelplaatsje, het met meerdere mensen bellen van de politie en in
overleg treden met de wijkagent. Het besef was er ook dat oplossingen tijd vergen. Maar wat er vooral bereikt is dat de omwonenden meer begrip voor elkaar
hebben gekregen en elkaar (beter) hebben leren kennen.
Ondertussen verstreek er tijd. Ik probeerde afspraken met de wijkagent en de
deelgemeente voor elkaar te krijgen zodat we op korte termijn met elkaar om
de tafel konden. Het bleek niet mee te vallen om een datum voor een nieuw
overleg voor elkaar te krijgen. Laat ik de lezer niet lastig vallen met details van
de vele mails die heen en weer zijn gegaan. Uiteindelijk hebben we een datum
kunnen vaststellen op 17 november aanstaande. In de Open Hofkerk op de
Hesseplaats zullen we tussen 15.00 uur en 17.00 uur opnieuw met omwonenden en de wijkagent om de tafel gaan zitten. Voor de mensen rondom de speelplaats aan de Bosbes komt een van de wensen uit: de wijkagent leren kennen.
Dit was een belangrijk punt uit het overleg dat we in september hadden.
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Hoe is de situatie rondom de Bosbes nu? De groep die de overlast veroorzaakte
lijkt een andere plek opgezocht te hebben. In ieder geval is de overlast aan de
Bosbes verminderd. De politie heeft ons gemeld regelmatig de plek te controleren en heeft ons beloofd bij meldingen snel te reageren.
Laten we hopen dat de overlast voorbij is. Laten we er vooral ook van leren.
Een van de punten die helpen bij overlast is de politie bellen. Wij als bewonersvereniging willen ook altijd graag weten wanneer er sprake is van overlast
door groepen. Wij hebben de mogelijkheid om hier wellicht wat directer met
de wijkagent over te praten en een plan van aanpak te maken. Dus laat het ons
weten. De bewoners zijn de oren en de ogen van de wijk.
In de volgende INFO het vervolg van dit verhaal.
Hans de Vries, Voorzitter

TWITTEREN MET DE POLITIE
Per heden (je moet met je tijd meegaan he) is onze wijkagent ook te volgen via
Twitter: @PrrBosch

Erik Bosch Wijkagent Ommoord-Hesseplaats
Tel:
010-2743818 (dinsdag niet aanwezig)
Email: erik.bosch@rijnmond.politie.nl
Twitter: @PrrBosch
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CITYGARDNING
Een tijdje geleden sprak ik met een bewoner van onze wijk over de mogelijkheid van citygardning. En aangezien we voor ieder goed idee ‘oren’ hebben,
dacht ik dat ook dit idee de ruimte moet hebben om gehoord te worden.
Wellicht roept het woord bij u dezelfde vraag op als het dat bij mij deed: wat is
het? Welnu, wanneer je het op het internet zoekt blijkt het allereerst City Gardening te heten. Een idee om op een relatief kleine ruimte in steden (denk aan
parken, bakken in de straat of gewoon op het balkon of in de tuin) met elkaar
wat groente en fruit te laten groeien en oogsten.
Op het internet blijkt het vooral groot te zijn in Engelstalige landen. Maar ook
in ons land zijn al initiatieven genomen. Ik vind het leuk om te zien op internet
wat er allemaal mogelijk is.
Graag nodigen we jullie uit om hierop te reageren. Wellicht aardig om eens op
het internet te kijken wat het precies is en dan een mail te sturen naar
secretariaat@heidebes.nl zodat wij kunnen zien of er animo is voor dit idee
zodat wij eventueel een commissie kunnen vormen.
Laat het weten!
Hans de Vries, Voorzitter
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OPEN MONUMENTENDAG VOOR 2E KEER IN OMMOORD
Op zaterdag 8 september organiseerde onze Historische
Commissie een samengestelde
wandeling door Ommoord. Dit
in het kader van Open Monumentendag 2012 thema:
‘Groen van Toen’.
Het was een warme en zonnige dag met een goede opkomst, ca. 20 wandelaars verschenen om 14.00 uur ‘aan de
start’.
De samengestelde wandeling was een 5-in-1 pakket: een deel van de
voormalige Ommoordseweg, wijktuin, Ommoordseveld, de Rotte en een
expositie van bodemvondsten tentoongesteld op Kinderboerderij “de Blijde Wei”.
Tijdens de twee uur lange
wandeling maakten de diverse
sprekers er een dynamische
afwisselende tocht van.
We kregen toestemming van
boer Romein om zijn land te
betreden en konden zo goed
ervaren hoe diep de gronden
zijn afgegraven en hoe hoog
de Rottedijken zijn.
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Deze prettige middag kwam tot stand
d.m.v. een bijzondere samenwerking met
Geert Bos van de wijktuin, Charles Tangerman van de werkgroep Ommoordse
Veld ‘Open+Groen’ en Michika Takahashi amateurarcheologe van Ommoord
en uiteraard met medewerkers van de “de
Blijde Wei”.

Historische Commissie “de Ommoordse Polder”
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OPROEP VAN DE HISTORISCHE COMMISSIE
Wie heeft er nog foto’s van het
begin van onze buurt Keizershof. Als voorbeeld deze dia van
een presentatie op ons jubileumfeest. Door een foto van nu
met vroeger te vergelijken ontstaat er een verhaal. Wij zijn
geïnteresseerd in die “verhalen”
ondersteund met foto’s van bijzonderheden in onze buurt,
vanaf 2002 hebben wij al veel
materiaal want toen werd het
digitaal foto’s maken een hype.
Ook foto’s van activiteiten in de beginperiode zijn erg leuk. Ik denk o.a. aan de
voetbalwedstrijden op het braakliggende terrein achter de Schoonheide waar nu
de huizen op de Berkheide zijn gebouwd. Kortom alle bijzondere en niet
bijzondere gebeurtenissen omtrent het wonen in Keizershof is inmiddels
geschiedenis. Graag willen wij die gebeurtenissen met de bijbehorende
verhalen bewaren en mogelijk publiceren.
Het liefst digitale afbeeldingen, zo niet dan willen wij dit graag digitaliseren.
U kunt het materiaal toezenden aan henk.vd.akker@heidebes.nl in een beperkte
omvang of op een cd/dvd en afgeven op de volgende adressen: Troostheide 4,
Elsbes 40 en Linus Paulingweg 6
Vergeet niet uw originele afbeeldingen te voorzien van uw naam en adres, zodat wij alles weer netjes terug kunnen geven. Wij kunnen ook dia’s en kleinbeeld-negatieven inscannen. Het digitaliseren is wel een tijdrovend karwei zodat wij dringend verzoeken om zelf een goede selectie en keuzes te maken, dit
zou ons heel veel helpen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens de Historische Commissie “De Ommoordse Polder”
Henk van den Akker
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STAND VAN ZAKEN A13/A16, NOVEMBER 2012
Reactie van de gemeenten / Stadsregio op het voorstel van december 2011
Het is al weer bijna een jaar geleden dat Rijk en Stadsregio het eens werden
over een nieuw voorstel voor de inpassing van de A13/A16. In december
2011 presenteerden minister Schultz en regiobestuurder Baljeu gezamenlijk
het voorstel met een landtunnel door het Lage Bergse Bos, maar weinig verbetering bij Ommoord. Op dit moment (1 november) heeft de minister nog
geen besluit genomen over dit voorstel.
Eerst moesten de betrokken deelgemeenteraden en de gemeenteraden van
Rotterdam en Lansingerland over dat voorstel hun oordeel geven aan de
Stadsregio. De Stadsregio heeft vervolgens in een gezamenlijk oordeel aan de
minister gegeven.
Wij hebben samen met de andere 18 bewonersverenigingen van het Platform
A13/A16 inspraakreacties geleverd bij deze (deel)gemeenteraden. Daarin lieten wij weten, dat we die tunnel door het Lage Bergse Bos positief waarderen, maar dat de inpassing langs Ommoord nog volstrekt onvoldoende is. Wij
hebben gevraagd om nader onderzoek naar een lage passage van het Terbregseplein en een zo ver mogelijk doorgetrokken tunnel of overkapping langs
Ommoord.
De Rotterdamse raad heeft voor de zomervakantie in principe ingestemd met
het voorstel van december 2011, maar wel ons verzoek om nader onderzoek
naar een betere inpassing bij Ommoord overgenomen. Dit is ook zo overgenomen in de reactie van de Stadsregio aan de minister met daaraan toegevoegd de voorwaarde dat “de hinder als gevolg van geluid en luchtkwaliteit
voor de inwoners van Lansingerland en Rotterdam als gevolg van de aanleg
van de weg niet zal toenemen”.
Nader onderzoek Terbregseplein
Het onderzoek naar een lage passage van het Terbregseplein is in de vakantieperiode in opdracht van de Stadsregio uitgevoerd door Arcadis. De uitkomst is dat het helaas niet mogelijk is gebleken een lage passage te realiseren voor minder € 200mln extra kosten. Dat lijkt daardoor geen haalbare
kaart. Een overkapte inpassing bij Ommoord is daarmee wel lastiger geworden, maar toch niet onmogelijk. Bij de bespreking van dit onderzoek in de
gemeenteraadscommissie in oktober toch twee positieve geluiden:
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- De PvdA stelde duidelijk, dat het nu verder aan de Tweede Kamer is en dat
de PvdA daar druk zal blijven uitoefenen voor een betere inpassing. Zij zullen de verdiepte ligging daar ook “met grote inzet bepleiten”. Nu de PvdA
gaat meeregeren legt druk vanuit de PvdA toch wel even meer gewicht in de
schaal dan vanuit de oppositie.
- Wethouder Baljeu verklaarde expliciet dat het College van B&W blijft
vasthouden aan de eis dat lucht- en geluidkwaliteit niet slechter mogen worden dan de huidige situatie, ook nu gebleken is dan een lage passage van het
Terbregseplein niet haalbaar is. Zij stelde dat het College “daarvoor zal blijven knokken bij voorbeeld met hogere geluidschermen dan wettelijk vereist”.
Vervolg
De minister zal nu binnenkort een besluit nemen of heeft dat misschien al net
genomen tijdens het drukken van deze “Heide-Bes info”. Er volgt dan komend jaar een uitwerking tot een ontwerp Tracébesluit (OTB). Bij die uitwerking worden belangengroepen uit de omgeving betrokken. Dat biedt ons
de kans om erop toe te zien, dat aan de toezegging van de wethouder dat de
lucht- en geluidkwaliteit niet slechter mogen worden dan de huidige situatie
ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven. Als het OTB er is volgt weer een
formele inspraakronde.

14

HONDEPOEP NOG STEEDS TOP-ERGERNIS
Buiten het parkeren voor de deur, wekken
weinig zaken meer beroering als hondenpoep.
Ook onze bewonersvereniging krijgt regelmatig verzoeken om het onderwerp aandacht te
geven. En dan gaat het altijd om overlast.
Kortom: tijd om er nog even in te duiken. Wat
zijn de regels en afspraken op het gebied van
hondenpoep?
Hondenbezitters moeten nogal wat: niet alleen jaarlijks hondenbelasting betalen (€120,- voor een eerste hond), maar hebben buiten de uitlaatzones ook
opruimplicht. Overtredingen daarop zijn niet mals: €120,- voor de overtreding wildpoepen + eventueel opruimkosten van €115,-. Voor niet aanlijnen
geldt een boete van €85,-. Bovendien kan de hond ook nog ergens lopen waar
dat verboden is en dat kost €120,-. Wanneer ook nog niet duidelijk is wie de
eigenaar van de hond is dan kost dit €85,-.
Met de opbrengst van de hondenbelasting worden
o.a. hondenuitlaatplaatsen gecreëerd en onderhouden. Daarvan hebben we er in onze buurt een paar
(aan de randen van de wijk). Je hoeft geen detective te zijn om vast te stellen dat regelmatig honden
buiten deze zone uitgelaten worden. Dit bijt nogal
met het grote aantal spelende kinderen in de wijk.
Het is niet leuk om een paar keer per jaar de poep
van kinderschoenen te moeten spoelen na een bezoekje aan een plantsoen, grasveld of gewoon de
stoep. Bovendien kan hondenpoep ook spoelwormen bevatten en dat is ongezond. Daarnaast zijn
sommige mensen bang voor honden.
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Voor de leefbaarheid in onze wijk lijkt het handig om de regels van uitlaatzones en opruimplicht extra onder de aandacht te brengen. Bij deze! Meer
informatie hierover kunt u op de website van de deelgemeente Prins Alexander vinden. U kunt natuurlijk vinden dat er niet voldoende faciliteiten zijn in
de wijk om uw hond uit te kunnen laten.
Hierbij dan ook de oproep aan u, honden - en niet- hondenbezitters om uw
suggesties voor verbetering met ons te delen. Dat kan via mailadres
secretariaat@heidebes.nl of via onze website: www.heidebes.nl
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genoeg te vinden. Ik denk dat ik die
aardige man maar eens op een
wandelingetje met Fifi (die natuurlijk nooit een drol in de wijk laat
gaan zoals ook al die andere honden dat natuurlijk nooit doen!)
meeneem. Plekken genoeg!
Bessie loopt graag met haar hond
door de wijk. In weer en wind. Mijn
Fifi is altijd blij buiten te zijn. Bij
zo’n wandeling kom je de meest bijzondere figuren tegen. Zo liep Bessie laatst een kalende man tegen het
lijf die op een smal paadje midden
in de wijk op zoek was naar hondenpoep. Het bleek, want ik stap
daar natuurlijk direct op af, een bestuurslid van de bewonersvereni-

Bessie doet bij deze een oproep.
Het is te gek voor woorden dat bestuursleden van de bewonersvereniging zich bezig moeten houden
met een zoektocht naar hondenpoep. Laten we met zijn allen zorgen dat die poep in de wijk niet
meer te vinden is! Kan die man ook
gewoon met zijn kinderen genieten
van een mooie dag op een poeploos
speelveld!

ging te zijn. Hij was op zoek naar
poep, maar kon het niet vinden.
Nou, Bessie kan je vertellen waar je
het in de wijk kan vinden en ik vind
het schandalig. Op de stoep en op
speelvelden voor kinderen is helaas

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.

