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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
34e JAARGANG NR. 2 - - november 2014
VOORWOORD
Nu de herfst definitief zijn intrede heeft gedaan is het weer tijd voor een
nieuwe INFO om lekker binnen, op de bank met een kop warme drank,
terwijl de regen gestaag tegen het raam tikt, te lezen.
Er zijn weer een paar belangwekkende mededelingen over het reilen en
zeilen in ons buurtje en de aanpalende omgeving.
In de buurt hebben we bijvoorbeeld wat te melden over de ontwikkelingen
op de Dopheide, het Callunapad en het Ommoordse veld.
Met betrekking tot de “directe omgeving” is er weer eens aandacht voor de
langs scherende vliegtuigen, stand van zaken A13/16 en de renovatie van
het Bergse bos.
Projecten waar wij je aandacht voor vragen zijn het burgerinitiatief “De
Nutstuin”, het project Energieneutraal en een “her-kennismaking” met de
stichting Pameijer.
Er worden in deze INFO ook een paar tips gepresenteerd op het gebied van
social media zoals onze “buurt-app” en een site van de overheid om te
worden geïnformeerd over ontwikkelingen in je directe omgeving.
Onze Historische Commissie praat je weer bij over hun activiteiten en nodigt je uit foto’s in te sturen. Kortom, genoeg leesvoer om met de voetjes
op de bank, lui onderuit, tot je te nemen.
Uiteraard heeft Bessie weer het laatste woord maar van haar kunnen we
het hebben, toch(?)
Veel leesplezier,
Redactie, Henk Berkhof
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VAN HET BESTUUR
Vergaderschema verenigingsjaar 2014
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond:
Ø 21-05-2014;
Ø 09-07-2014;
Ø 03-09-2014;
Ø 08-10-2014;
Ø 19-11-2014;
Ø 07-01-2015;
Ø 11-02-2015 (ALV);
Ø 18-03-2015.
Elk lid is vrij om deel te nemen aan onze vergadering. Mailtje of telefoontje vooraf is wel zo prettig zodat we met je komst rekening kunnen houden.

5

WHATSAPP-ALERTGROEP ‘HEIDE-BES’
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige INFO is de bewonersvereniging
‘Heide-Bes’ met dertien buurtbewoners een Whatsapp-alertgroep gestart. Deze
groep, Heide Bes Alert, is bedoeld om de veiligheid in de buurt te vergroten.
Leden van de groep kunnen hier verdachte personen en onveilige situaties melden. Door het direct delen kunnen verdachte personen beter in de gaten gehouden worden en kan mogelijk inbraak voorkomen worden. De meldingen in de
groep zijn bedoeld om onveilige situaties met elkaar te delen en geen vervanging van een melding aan de politie. Onze wijkagent is op de hoogte van het
bestaan van de groep maar kan er geen deel van uitmaken.
In het kort de spelregels voor wat te doen als er iets verdachts gesignaleerd
wordt, of als er een gevaarlijke situatie is.
Wat te doen bij acuut gevaar:
• Bel 1- 1- 2;
• Stuur een bericht naar de groep en vermeld daarin:
o wat is gesignaleerd? (bijv. er loopt een verdacht persoon rond met
het volgende signalement …….);
o waar is het gesignaleerd (straat)?;
o beschrijf de genomen actie (bijv. 112 gebeld, praatje gemaakt met
verdacht persoon etc.).
• Let op eventuele bijzonderheden zoals bijvoorbeeld: voertuig, welke richting is persoon gegaan.
De Whatsapp groep is vooral bedoeld om diefstal en andere criminaliteit te
voorkomen. Het melden van bijvoorbeeld vermiste huisdieren is niet de bedoeling, tenzij er een gevaarlijke situatie ontstaan is (gifslang). De beheerder van
de groep kan nieuwe leden toevoegen. U kunt eventueel zelf de groep verlaten.
Wilt u zich ook aanmelden voor de Whatsapp-alertgroep? Stuur een mailtje
naar secretariaat@heidebes.nl. Vermeldt daarin uw naam en 06 nummer en ook
uw straatnaam (zo kunnen we een overzicht krijgen hoe de leden over de wijk
verdeeld zijn). Wij zijn erg benieuwd wat de Whatsapp groep gaat opleveren.
In de Kruidenbuurt en in Nesselande heeft men positieve ervaringen opgedaan.
Secretaris, Sander van Ee
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HET CALLUNAPAD
In de vorige INFO heb ik al
flink wat geschreven over het
veldje. Soms was mijn pen best
een beetje giftig omdat er van
alle kanten zaken zijn geroepen
die niet door de beugel konden.
Wat bij mij boven kwam drijven is, dat hier een voor ieder
weldenkend mens acceptabele
democratische aanpak is gefrustreerd.
Op de door de toen nog bestaande deelgemeente georganiseerde bijeenkomst in de Romeynshof,
waarbij veel kinderen (en om die doelgroep gaat het uiteindelijk) aanwezig waren, heeft een aantal volwassenen zich niet van hun beste kant laten
zien. Ongenuanceerde uitspraken, schreeuwen en ruzie maken, dat is wat
de kinderen voorgeschoteld kregen. Geen fraai beeld van een democratie.
Uiteraard is het begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over hun directe leefomgeving en het is ook prima dat mensen zich laten horen. Het is
ook heel logisch dat emoties daarbij een rol spelen als het je persoonlijke
beleving raakt. Maar daarom de fatsoensnormen schenden?
Ondertussen zijn we weer maanden verder. Het veld is geëgaliseerd en
volgens sommigen ook gedraineerd. De goals werden geplaatst, maar ook
direct weer weggehaald. Alles conform het plan!?!? Het plan zoals in een
enquête naar voren is gekomen!?!? Eigenlijk weten wij het niet zo goed.
Na de enquête is er een plan uitgerold. Dat plan is ook netjes naar de omwonenden gecommuniceerd. Daarvan weten wij dat een aantal bewoners
er niet geheel gelukkig mee was en dat er alsnog bezwaren zijn geweest.
Maar volgens een beleidsmedewerker gaat alles aangelegd worden zoals
in het plan na de enquête is besloten. Dat is volgens ons dan het volgende:
een grasveld met goals en daarachter ballenvangers, een hekje rondom het
veld en een speeltoestel in de vorm van een door de kinderen voorgestelde
boomhut. Maar……. eerst zien, dan geloven!!
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Mijn pen werd opeens toch weer giftig. Dat heeft vooral te maken met de
betrokkenheid van de kinderen (en die was enorm en heel positief) die
door volwassenen de kop wordt ingedrukt.
Laten we hopen dat in het voorjaar veel vrolijke kinderen kunnen spelen
op het (poepvrije) veldje en in een vrolijke boomhut. Zo' n omgeving gun
je immers ieder kind!
Voorzitter, Hans de Vries
OVERHEID.NL
Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.
Op de site kan je zoeken naar berichten en bekendmakingen van gemeenten,
provincies, waterschappen en de rijksoverheid.
Wil je op de hoogte blijven dan kan je je aanmelden voor een e-mailservice. Je
ontvangt dan berichten over je buurt in een bepaalde, door jezelf aan te geven,
straal van je woning.
Een recent voorbeeld van zo’n mailbericht is (zie ook verder in deze INFO):
• verleende omgevingsverg Dopheide 23 gebruikswijziging (17-11-14)
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam
maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art.
2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente Rotterdam
Locatie: Rotterdam, Dopheide
Publicatiedatum: 2014-11-17
http://www.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=2118999
Redactie, Henk Berkhof
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HEEFT U BELANGSTELLING VOOR EEN NUTSTUIN?
In onze samenleving groeit de behoefte aan kleinschaligheid en aan
directe binding met de eigen omgeving. Ook groeit bij mensen de
behoefte om meer grip te krijgen
op de voedselketen. Eigen groente
telen ‘in de achtertuin’ is weer hip
en hot. Kijk maar naar de talrijke
stadsinitiatieven.
Enkele wijkbewoners van de onze
buurt, Ben de la Mar en Rudy
Schoonveld, willen een ‘nutstuinproject’ starten. In dit project willen we
samen met medebewoners ervaringen opdoen met, voornamelijk biologisch, tuinieren. We zijn in overleg met de kinderboerderij De Blijde Wei
om te kijken of zij hiervoor een stuk grond ter beschikking kunnen stellen.
Mensen kunnen in dit project met wederzijdse ondersteuning hun eigen
nutstuin beplanten met groenten en fruit, onderhouden en de opbrengst
gebruiken. Een deel van de opbrengst wordt aan de kinderboerderij geschonken. Bezoekers van de kinderboerderij kunnen dan straks niet alleen
zien waar ons voedsel vandaan komt, maar ook tegen een kleine vergoeding zelf groenten en fruit mee naar huis nemen. Het is ook voorstelbaar
dat de tuin wordt opgenomen in het educatieve programma van de kinderboerderij. De educatieve dienst van de kinderboerderij biedt aan de deelnemers eenmalige ondersteuning bij het maken van een beplantingsconcept. Mensen ontmoeten elkaar in de eigen omgeving rond het thema ‘eigen moestuin’ en het wijkleven wordt door de samenwerking met de kinderboerderij verrijkt.
Deelnemers betalen een bedrag voor de onkosten van het project. Wij
denken aan circa €125,-- afhankelijk van de grootte van de tuinen. Wat
aan het eind van het kalenderjaar van dit bedrag overblijft, wordt geschonken aan Stichting Vrienden van de kinderboerderij. De inrichting
van de plek vereist een investering. Gedacht wordt hierbij aan hekwerk
om de tuin konijnvrij te houden, omploegen van de grond, materiaal voor
compostbak, ed. Voor deze investeringen wordt in overleg met de kinder-
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boerderij een begroting opgesteld. Voor dekking van de kosten wordt ingezet op fondsen, zoals bewonersinitiatief.
We willen in maart 2015 met het project starten. Wij zoeken medebewoners van de ‘Heide-Bes’ buurt die ook interesse hebben in een dergelijke
nutstuin en die mee willen helpen het initiatief van de grond te trekken.
Neem contact op met ons.
Rudy Schoonveld
06-538.720.22,
rudys@box.nl
PAMEIJER
Pameijer is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt in het
bereiken van een zo optimaal mogelijk kwaliteit van bestaan. Zij wil dit nadrukkelijk doen in en met de samenleving. Dit wil zeggen dat Pameijer ernaar
streeft om samen met iedere cliënt een sociaal netwerk op te bouwen. Dat bestaat uit, familie, vrienden en buren. Het hebben van een sociaal netwerk is
namelijk belangrijk voor ons welbevinden. Pameijer helpt bij het opbouwen en
onderhouden van deze contacten.
Op Geeranja streven wij er naar om kinderen zo te begeleiden dat zij: kunnen
deelnemen in de samenleving, zich kunnen ontplooien en leren vaardigheden te
ontwikkelen, zelf invulling kunnen geven aan hun interesses, relaties kunnen
onderhouden met degenen van hun keuze en gerespecteerd worden door anderen als volwaardig persoon.
Geeranja is een kinderwoonvorm die huisvesting biedt aan haar doelgroep,
kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking, die om wat voor reden dan ook niet meer volledig thuis kunnen wonen. Geeranja biedt kinderen een veilige en gezellige woonplek waar zij met
andere kinderen kunnen opgroeien en zich verder kunnen ontwikkelen.
Voor alle kinderen en jongeren geldt dat zij door hun verstandelijke beperking
moeilijk(er) kunnen leren en beperkt zelfredzaam zijn. Zij hebben behoefte aan
ondersteuning in het dagelijks leven waarbij vooral regelmaat en duidelijkheid
belangrijk voor hen zijn.
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Geeranja bestaat uit vier aan één geschakelde woningen. Waar per woning ongeveer zes kinderen wonen. Zij worden begeleidt door vier vaste begeleiders,
de kleinschaligheid op de woningen biedt een geborgen en huiselijke sfeer voor
de kinderen die er wonen. Alle kinderen hebben een eigen kamer met hun eigen spulletjes. Overdag gaat iedereen naar school of naar een dagcentrum.
Team Geeranja bestaat uit ongeveer 14 medewerkers. Op iedere woning werkt
een vast team van ongeveer vier medewerkers. Voor de kinderen is dat heel
prettig, want zo kunnen zij een vertrouwensband opbouwen met de begeleiders
die voor hen zorgen. Naast deze medewerkers hebben wij een aantal vaste invallers. Binnen de woonvorm zijn er bovendien regelmatig stagiaires en vrijwilligers aanwezig die ons ondersteunen bij het begeleiden van de kinderen.
Voor onze vrijwilligers zoeken wij wat uitbreiding voor de volgende activiteiten een vrijwilliger die:
• kan komen ondersteunen in de ochtend op de groep met thee zetten brood
smeren en samen eten aan tafel met de kinderen. Van 7.00 tot 9.30 van
maandag tot en met vrijdag;
• het leuk vindt om een spelletje te komen doen met een kind of mee gaat
met een activiteit buiten de deur, zoals sport club. Na schooltijden in de
avond doordeweeks en in het weekend;
• komt koken met een cliënt. Elke dag van de week zou dit kunnen;
• klusjes kan doen zoals plankjes ophangen, fietsen maken, lampen ophangen, grofvuil wegbrengen, met de hoge druk reiniger de stoepjes komt
schoonmaken etc.
De vrijwilliger is het liefst iemand die affiniteit heeft met onze doelgroep misschien iemand met ervaring in het eigen netwerk. Iemand die zich wil verbinden voor een langer periode om de continuïteit te kunnen waarborgen
Kinderwoonvorm Geeranja
Struikheide 44-50
3069 LJ Rotterdam
010-455.48.07
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DOPHEIDE, CRISISOPVANG VOOR KINDEREN
Wellicht is het u ook opgevallen, hoewel ik mij kan voorstellen dat dat
niet opgevallen is: op de Dopheide staat een dubbel huis leeg. Voorheen
was daar een huis waarin kinderen werden opgevangen die het hard nodig
hadden. Dat huis moet een nieuwe bestemming krijgen en die bestemming
was dan ook eindelijk gevonden. Trivium Lindenhof is van plan om er een
andere bestemming aan te geven. Het is de bedoeling dat er een crisisopvang wordt geplaatst. Een ouderpaar zou in het huis komen en kinderen
die in een crisissituatie verkeren zouden dan een tijdelijk adres hebben
waar ze even op adem kunnen komen. Een heel mooi streven, wie gunt
het die kinderen niet. Daar zijn de direct omwonenden het helemaal mee
eens.
Maar, Trivium Lindenhof had bij de presentatie van het plan wel heel veel
open einden. Uiteraard werden hierover door de direct omwonenden vragen gesteld. Om maar een voorbeeld te geven: wat is het beleid wanneer
een ouder het kind midden in de nacht komt halen? Het mankeerde aan
een duidelijk plan en ook de bewonersbijeenkomst, waarbij Trivium
slechts een klein deel van de omwonenden uitnodigde, gaf weinig verheldering.
Hoezeer de omwonenden ook het nut zien van een opvang voor kinderen
in nood, is het ook belangrijk dat het duidelijk is voor de bewoners van de
Dopheide en de aanliggende woningen aan de Struikheide. Nu dat niet zo
is, is een aantal zeer actieve bewoners een procedure gestart bij de bezwaarcommissie omdat het onduidelijke plan van Trivium Lindenhof niet
conform het bestemmingsplan is.
In een gesprek met een van de omwonenden werd mij duidelijk dat het
hart van deze mensen op de juiste plek zit. Zij zijn zeer bereid om kinderen in een noodsituatie een plek te bieden. Het plan moet natuurlijk wel
duidelijk zijn voor iedereen die hier woont en ook voor de vele kinderen
die hier spelen. De manier waarop de omwonenden hiermee omgaan
dwingt dan ook zeker respect af.
Voorzitter, Hans de Vries
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RENOVATIE LEEFLAAG HEUVEL B / HOGE BERGSE BOS
Het recreatieschap Rottemeren start vanaf januari 2015 met de renovatie
van de leeflaag van Heuvel B. Heuvel B is de populaire berg in het Hoge
Bergse Bos achter Outdoor Valley en de klimberg Monte Cervino. Veel
sportievelingen komen hier om te joggen, mountainbiken, wandelen of
fietsen. De berg is een puinstort waarop een laag grond is aangebracht.
Deze kalft af, waardoor op sommige plekken het puin zichtbaar is. Daarom wordt er een nieuwe grondlaag van een meter hoog aangebracht. Het
gebied zal een half jaar lang niet gebruikt kunnen worden voor sportieve
en recreatieve doeleinden. De parkeerplaats onder aan de berg blijft gewoon toegankelijk voor voertuigen. Hardlopen, mountainbiken en fietsen
kan nog steeds op heel veel andere mooie plekken in de Rottemeren zoals
het nabij gelegen Lage Bergse Bos.
Van: de website van het recreatieschap Zuid-Holland

13

ENERGIE BESPAREN EN MEER…
Ik nodig u hierbij uit voor een overzicht van een aantal initiatieven op het
gebied van duurzaamheid, die zowel landelijk als tot in onze buurt hun
uitwerking hebben. Het gaat om het besparen van kosten, het verantwoord
omgaan met grondstoffen, de uitstootvermindering van allerlei afvalgassen in de atmosfeer die we daar niet willen hebben, over het besparen en
eventueel opwekken van energie. Voorbeelden van dergelijke programma’s en initiatieven zijn:
1. Slim Wonen (Rotterdam)
Op de eerste plaats is SlimWonen in Rotterdam een onafhankelijk platform van en voor de bewoners van Rotterdam. Om het makkelijker en
overzichtelijker te maken voor de bewoners streeft SlimWonen in Rotterdam naar het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende zaken en
onderwerpen die spelen bij het verbeteren en verbouwen van je woning.
Link: www.slimwoneninrotterdam.nl
Een voorbeeld van een concreet initiatief is de bespreking van warmteverliezen van individuele woningen met de bewoners aan de hand van infrarood foto’s. Dit vond afgelopen winter plaats en wordt dit seizoen op ca.
12 plaatsen in de stad herhaald. Naast bespreking van de foto’s worden
dan ook ideeën uitgewisseld en adviezen gegeven, die de energierekening
kunnen verminderen en het wooncomfort laten stijgen.
Een tweede voorbeeld biedt de Zonne-altlas, waarmee voor onze wijk de
mogelijke zonne-energieopbrengst en geschatte terugverdientijden zijn na
te gaan. Link: www.rotterdamclimateinitiative.nl/energieatlas/index.html
Een derde voorbeeld betreft inzicht in het energielabel van een (nog beperkt) aantal huizen in Rotterdam, ook van onze wijk en de inschatting tot
welke classificatie dat verbeterd kan worden.
2. Acties van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond
met betrekking tot zonnepanelen, isolatie-maatsregelen enz.
3. Het Rotterdams Climate initiatief (RCI)
Van de website www.rotterdamclimateinitiative.nl : Door zowel de oorzaken als de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, de lucht-
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kwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te beperken, werkt Rotterdam
met Rotterdam Climate Initiative voortvarend aan het gehele duurzaamheiddossier. Een verkenning van deze website levert inzicht een groot aantal initiatieven op.
4. Gebieden Energie Neutraal (GEN)
GEN betrof een aantal demonstratieprojecten, dat de Europese doelstellingen op het gebied van C02-reductie en duurzame energieopwekking als
uitganspunt neemt en naast de techniek aandacht besteedde aan financiering, wet- en regelgeving, samenwerkingsvormen en gebruiksgedrag.
Hierbij waren een groot aantal (ook commerciële) partijen betrokken en
de opzet was heel breed tot aan lespakketten op de basisschool. Zie de
link: http://www.gebiedenenergieneutraal.nl
Bovenstaande inleiding is vooral bedoeld om u uit te nodigen te kijken
wat er in Rotterdam en omstreken speelt op het gebied van duurzaamheid,
zonder te streven naar volledigheid. Het zou een aanleiding kunnen zijn
om binnen Heide-Bes verder te praten over onderdelen ervan, die met
succes op onze buurt zijn toe te passen. Reactie graag naar
TC@heidebes.nl sturen.
Technische Commissie, Jolt Oostra
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HISTORISCHE COMMISSIE ‘DE OMMOORDSE POLDER’.
Nadat we begin dit jaar onze intrek hebben genomen in de Rietganszaal
van het Gerard Goosenhuis, loopt het werkelijk storm met (oud)bewoners
uit Ommoord, die nieuwsgierig zijn wat we allemaal hebben verzameld
aan (foto)materiaal. Sommige hebben concrete vragen over de wijk en
zoeken naar hun ‘oude’ straat. Ook brengen bezoekers hun eigen oude foto’s, kaarten en/of krantenartikelen mee. We zijn druk met dit materiaal te
determineren en ons digitale archief te rangschikken. Dat is tijdrovend
werk maar echt leuk om te doen. We verbazen ons hoeveel foto’s er elke
week weer boven tafel komen. Deze ‘giften’ bewaren we zoveel mogelijk
digitaal zodat eigenaren hun eigen foto’s kunnen behouden.
Heeft u ook foto’s van toen? Mail ons, bel ons of bezoek ons op een van
onze inloopmiddagen.
“Elke 3e donderdag van de maand
van 14.00 uur tot 16.00 uur,
houdt Historische Commissie “De
Ommoordse Polder” een inloopmiddag in het Gerard Goosenhuis
van Humanitas, Thomas Mannplaats 150. Wilt u iets weten of
heeft u zelf foto’s of andere informatie die voor ons interessant
kan zijn, loop dan donderdagmiddag even binnen. U bent van harte welkom”
www.historie.heidebes.nl
historie@heidebes.nl
Henk van den Akker, Hans Hamakers, Rob Hoebe en Agnes Reichardt
(010-4568090)
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A13/A16
In de loop van dit jaar hebben Rijkswaterstaat en de Stadsregio gewerkt aan de
uitwerking van het in 2013 vastgestelde A13/A16 tracé. Dat gebeurt in overleg
met de omgeving aan zogenaamde Gebiedstafels, waaraan ‘Heide-Bes’ samen
met de BOO en andere betrokken bewonersverenigingen deelneemt. Voor de
zomer is aan die Gebiedstafels eerst geïnventariseerd welke problemen om een
oplossing vragen. Daarna is in een tweede ronde gevraagd hoe er vanuit de
omgeving wordt gedacht over mogelijke oplossingen daarvoor. De resultaten
zijn samengevat in het document “Participatie inpassing A13/A16 van Rijkswaterstaat en Stadsregio”. Het is onderdeel van een informatiepakket dat RWS
heeft geplaatste op www.a13a16rotterdam.nl. Aan de Gebiedstafels is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat de
geluids- en milieuhinder voor de omgeving niet zwaarder worden dan nu aanwezig, zoals door de gemeenteraad is geëist. Voor het Terbregseveld tussen
Ommoord en Terbregge is door alle Gebiedstafeldeelnemers gezamenlijk ingezet op een overkapping vanaf de Rotte en zo ver mogelijk doorgetrokken naar
het Terbregseplein, als verlenging van de tunnel door het Lage Bergse Bos en
onder de Rotte, die al onderdeel is van het in 2013 vastgestelde tracé.
Vervolgens zijn RWS en Stadsregio halverwege dit jaar gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van de voorstellen en zijn hun ontwerpteams gaan
werken aan uitwerkingen. Aan TNO is opdracht gegeven de mogelijkheden
van de gevraagde overkapping te onderzoeken. In het najaar zouden de resultaten met de Gebiedstafels worden besproken, maar begin november heeft RWS
laten weten dat de onderzoeken meer tijd vergen en het overleg met de Gebiedstafels wordt uitgesteld tot februari. Het blijft dus nog even spannend voor duidelijk wordt of de inbreng aan de Gebiedstafels en de stellingname van de Gemeenteraad iets hebben opgeleverd. Als dat onvoldoende is, dan zijn er daarna
nog mogelijkheden in de formele inspraakprocedure medio 2015 als de resultaten als “Ontwerp Tracébesluit” (OTB) ter visie worden gelegd. De vaststelling
van een Tracébesluit wordt eind 2015 voorzien, waarna volgens de huidige
planning de aanleg in 2017 zou kunnen starten.
Commissie A13/16, Paul Scheublin
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OMMOORDSEVELD
De
activiteiten
voor
het
Ommoordseveld vinden plaats in
samenwerking met de “Werkgroep
Ommoordseveld Open en Groen”
van de BOO.
In februari werd door de provincie
een volledig herziend structuurvisie
ter visie gelegd, de zogenaamde
“Visie Ruimte en Mobiliteit”. Daarin kregen het Ommoordseveld en
de
gehele
Rottezone
langs
Ommoord een lagere beschermingscategorie dan het Rottemerengebied aan de
overzijde van de Rotte. Daartegen is een zienswijze ingediend en vervolgens
ingesproken bij Provinciale Staten voorafgaand aan de vaststelling. Het resultaat is dat volledig tegemoet gekomen werd aan de zienswijze. Ommoordse
Veld en Rottezone zijn nu opgewaardeerd van beschermingscategorie 3 (stedelijk groen) naar beschermingscategorie 2 (recreatiegebied), aansluitend bij het
Rottemerengebied, zodat één robuust recreatiegebied ontstaat.
De Werkgroep wil de geschiedenis van het Ommoordse Veld zichtbaar maken
door het plaatsen van informatieborden. Dit jaar heeft dat voornemen concrete
vormen aangenomen in samenwerking met de historische commissie De
Ommoordse Polder en de HVPA. Er is een subsidieverzoek ingediend bij de
gebiedscommissie.
Commissie Ommoordse veld, Paul Scheublin
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WAT VLIEGT DAAR?
Denk je op zaterdagochtend je nog even om te
kunnen draaien, zit je ineens rechtop in je bed
en staan de ruiten te trillen.
Een tijdje geleden kreeg onze wijk te maken
met een forse toename van overlast gevend
vliegverkeer. We zijn dit bij Rotterdam-The
Hague Airport (ook bekend als Zestienhoven)
nagegaan. De oorzaak van de toegenomen
overlast kwam door… werkzaamheden aan een start-landingsbaan op Schiphol.
Door aanleg van nieuwe infrastructuur op de luchthaven Schiphol was een van
de start-landingsbanen (de Kaagbaan) tijdelijk buiten gebruik. Als gevolg hiervan werd een deel van de vluchten van en naar Schiphol anders uitgevoerd dan
normaal het geval was. Dit leverde ook boven Ommoord afwijkend verkeer op.
De vluchten die wij in de avond en nacht (met name tussen 01:00 en 07:00)
waarnamen waren vluchten van of naar Schiphol en sommige hiervan vlogen
nog/al relatief laag (circa 1500 meter).
Verder was het als gevolg van dit afwijkend gebruik van het luchtruim (met
name bij noordelijke en oostelijke windrichting) noodzakelijk dat het verkeer
dat op Rotterdam The Hague Airport start, eerder en vaker naar het zuiden
draaide om niet in conflict te komen met Schiphol verkeer dan normaal het geval zou zijn. Dit waren met name de vliegtuigen die u kort na 07.00 hoort overkomen (de luchthaven was en is voor commercieel verkeer pas vanaf 07.00 geopend en er starten kort na 7:00 circa 7 vliegtuigen). Inmiddels is deze extra
overlast wel achter de rug. Het is natuurlijk wel goed om te weten dat de extra
herrie tijdelijk was.
Rotterdam-The Hague Airport raadt verder aan om de website in de gaten te
houden. Hierop staat nieuws over overlast en werkzaamheden. De website is:
www.rotterdamthehagueairport.nl. Kijk dan bij buren en omgeving.
Secretaris, Sander van Ee
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gende vliegtuigen, aan de steeds
minder wordende luchtkwaliteit,
aan de hondenpoep of de scheurende auto' s door onze wijk. Zelfs om
slecht geparkeerde auto' s loopt
Bessie vrolijk heen. Wat een pracht
die bomen.
Herfst. Bessie geniet! Wat een
prachtig jaargetijde is het toch. Ik
loop uren met mijn Fifi door de
wijk. Ik geniet van de prachtig gekleurde bomen. Sommige lijken wel
van goud in de stralende zon. Wat
wonen we toch mooi! Even lijkt het
alsof de wereld om ons heen niet
bestaat.

Bessie hoopt dan maar dat iedereen
dit ziet en ervan kan genieten. Doe
als Bessie: loop sloffend door de
hopen bladeren, sta stil bij de
pracht van de bomen of ga zitten op
een bankje in de wijk en luister
naar de geluiden van de natuur.
Geniet zoals Bessie en Fifi dat
doen!

Nee, Bessie irriteert zich in dit
jaargetijde niet aan laag overvlie-

Bessie Heidemans

