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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
36e JAARGANG NR. 1 - - april 2016
VOORWOORD
Vandaag, zondag 10 april 2016, heb ik na een dagje te hebben geholpen bij
de organisatie van de Rotterdamse Marathon, de INFO voor u, de geïnteresseerde lezer samengesteld. Liever had ik even op de bank gelegen met
de voetjes in de lucht maar mijn morele plicht heeft me geroepen want in
deze INFO staat een uitnodiging voor een thema-avond over vloerisolatie
die u tijdig moet bereiken. Dus enige urgentie is geboden.
Naast deze uitnodiging van onze commissie ‘Heide-Bes’ met Energie
wordt door de commissie Veiligheid een aantal zaken onder de aandacht
gebracht die te maken hebben met het veiliger maken van onze buurt.
Uiteraard zijn de notulen van de bijzonder goed bezochte ALV opgenomen. Dus deze INFO goed bewaren voor de volgende ledenvergadering.
Graag wordt even stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van de kwestie
A13/A16 en wordt er een beknopt overzicht gegeven door onze eigen
“nestor infrastructuur” Paul Scheublin.
Bij deze INFO is dit jaar aan de kaft géén factuur geniet omdat dit verenigingsjaar begonnen wordt met een automatische incasso.
Tenslotte, iets wat nooit eerder is gebeurd, Bessie is op vakantie en is door
alle drukte met het inpakken van haar koffers en de spanningen voor het
vliegen, geheel vergeten een verhaaltje te maken. Uiteraard gaat ze dit de
volgende keer dubbel en dwars goed maken.
Veel leesplezier,
Henk Berkhof
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VAN HET BESTUUR
Notulen Algemene Ledenvergadering
37ste Algemene Ledenvergadering
Plaats
: Gerard Goosenflat. Thomas Mannplaats 150
Datum/tijd : woensdag 17 februari 2016, 20:00 uur
Voorzitter : Hans de Vries
Secretaris : Sander van Ee
Opening, mededelingen van het bestuur
60 personen hebben hun naam op de presentlijst gezet. Vermoedelijk waren er meer. Er waren geen bijzondere mededelingen vooraf.
Presentatie van Jolt Oostra, Heide-Bes met Energie! De presentatie
ging over duurzaamheid van de woning, warmtefoto’s en hoe gezamenlijk hiermee aan de slag te gaan. Jolt deelde de voorlopige resultaten over
de manier om de woningen te verduurzamen. Thema’s waren vloerisolatie, zonnepanelen en andere duurzaamheidkeuzes.
Notulen van de 36ste Algemene Ledenvergadering d.d. 11-2-2013
De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 35e jaargang nr.1 - mei 2015. Niemand heeft op- en aanmerkingen op deze notulen. Deze worden dan ook goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van de secretaris
Verslag van de belangrijkste activiteiten van uw bestuur in het afgelopen
verenigingsjaar zijn verwerkt in onderstaande paragraven.
Veiligheid in de wijk (Sander)
Het afgelopen jaar is de WhatsApp ‘Heide-Bes’ Alert groep flink uitgegroeid van circa 35 begin 2015 tot 155 nu. Veel mensen zien voordeel in
het delen van vermoedens en informatie. Zo is er een lijn met onze wijkagent die ons kan waarschuwen voor bijvoorbeeld inbraken. Het delen
van informatie gaat in het algemeen goed. Wij waken er wel voor dat er
hele discussies ontstaan in de groep want daarmee wordt de effectiviteit
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van de groep minder. Ook zijn er op een paar plekken in de wijk waarschuwingsborden gekomen dat er WhatsApp groepen actief zijn. Uit onderzoek is gebleken dat inbrekers deze wijken mijden. Dit kan misschien
nog verder uitgebouwd worden. Komend jaar willen we extra aandacht
geven aan de veiligheid. Bijvoorbeeld wat we gezamenlijk nog meer aan
inbraakpreventie kunnen doen. Hiervoor wordt een commissie in het leven geroepen.
‘Heide-Bes’ met Energie (Jolt)
Na de oproep op de ALV vorig jaar hebben zich 8 leden gemeld, die de
commissie ‘Heide-Bes’ met Energie zijn gaan vormen. We zijn ondertussen 9 x bijeengekomen, met het doel om kennis over de verduurzaming van onze woningen te verzamelen en te delen met alle bewoners.
De als eerste gekozen thema's vloerisolatie en zonnepanelen staan wel in
de steigers, maar nog niet helemaal af. De mogelijkheid om warmtefoto's
van onze gevels te laten maken diende zich aan die die hebben we eerst
opgepakt. Tijdens de bespreking van de foto-resultaten door de WoonWijzerWinkel, komen de genoemde - en andere thema's aan de orde. De
commissie gaat die in de komende tijd verder uitwerken naar een presentatie, die de leden inzicht geeft in de mogelijke duurzaamheidskeuzes en
de effecten daarvan voor zijn/haar woning.
Callunapad (Hans)
Het ligt er, het veldje. De kinderen spelen er. Gelukkig!?
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op een mooie zomerse dag
is het trapveldje aan het Callunapad geopend met een spannend voetbaltoernooi en allerlei leuke andere activiteiten. Al met al kwamen er aardig
wat mensen op de opening af. Maar zoals gezegd, het heeft wat voeten in
de aarde gehad. Na een enquête werd er besloten tot de aanleg. De speelhut die wel in het plan stond verdween, maar het trapveldje werd vernieuwd en er kwam een hek omheen. Waarschijnlijk kan nu iedereen met
het opgeleverde leven. Fraai is de manier waarop het er gekomen is allerminst. Bovendien is de verbetering minimaal want de doelen waren
binnen de kortste keren kaal en bij een beetje regen staan er flinke plassen bij de doelen.
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En er stonden opeens bankjes. Die stonden dan weer niet in het plan. Het
was prettig geweest wanneer er dan ook prullenbakken zouden komen,
maar daar werd niet in voorzien. Hierdoor een hoop troep dat trouw opgeruimd wordt door een aantal buurtbewoners.
Dank aan alle mensen die zich hebben ingezet voor dit veldje. Ik hoop
dat we er nog veel plezier aan gaan hebben en dat de doelen toch nog
worden voorzien van een drogere en gekalibreerde ondergrond.
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ (Agnes)
Met het organiseren van de manifestatie “Ommoord ziet Sarah” is de
Historische Commissie “De Ommoordse Polder” een groot deel van het
jaar druk geweest. Na een eerste vergadering in het voorjaar, om te inventariseren of er genoeg animo was, staan er al meer dan 30 activiteiten
in de planning. Vele wijkbewoners hebben allerlei activiteiten bedacht
op het gebied van kunst, cultuur, sport, dans en spel. De commissie zelf
heeft op 12 september een grote foto expositie in de Open Hof verzorgd,
deze werd geopend door Jantje Steenhuis, stadsarchivaris van het Stadsarchief Rotterdam. Daarnaast zijn er diverse lezingen gehouden zoals;
Het geheim van Ommoord, Vogels in Ommoord en……De manifestatie
duurde bijna de gehele maand september en werd afgesloten met een
feestje tijdens ‘Couscous en boerenkool’. De gebiedscommissie van de
Polder Prins Alexander heeft een subsidie verstrekt en was erg onder indruk van de vele activiteiten voor jong en oud. Na “Ommoord ziet Sarah” kon een fotoboekje over 50 jaar Ommoord niet uitblijven. Het boekje uitgebracht in samenwerking met Jumbo Le Febre Hesseplaats, geeft
een mooi beeld ‘van groene wei naar groene wijk’. De historische commissie heeft er hard aan gewerkt om alle teksten en foto’s op tijd af te
krijgen. En dat is gelukt! In januari 2016 zal dit boekje te verkrijgen zijn.
Het afgelopen jaar zijn er in totaal 12 inloopmiddagen geweest en een
avondinloop. Elke derde donderdag van de maand zijn wij te bezoeken
van 13.00 tot 16.00 uur in het Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats
150 in Ommoord. Naast al deze feestelijkheden is de commissie ook
druk met bodemonderzoek in Ommoord, in samenwerking met de wetenschapsconservator van het Maritiem Museum. Maar……wat daar
verder uitkomt, laten we u weten in de loop van volgend jaar.
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Commissie A13/16
De activiteiten van deze commissie vinden plaats in samenwerking met
de werkgroep A13/A16 van de Bewonersorganisatie Ommoord. Wij
trekken samen op met 19 belangenorganisaties die zijn verenigd in het
“Platform RegioparkRottemeren-A13/A16”.
Het jaar 2015 was het jaar van de bestuurlijke behandeling van het Ontwerp Tracébesluit. De inpassing voor rekening van het Rijk en de toevoegingen daaraan van de gemeente en Regio werden besproken in
Raadscommissies van Lansingerland en Rotterdam en in de Gebiedscommissies. Totaal werd 6 keer ingesproken. In deze fase werd o.a.
de landtunnel door het Lage Bergse Bos van een 8m hoge dijk verlaagd
naar 4m en de tunnelmond bij de Rotte is met 100m doorgetrokken tot
200m vanaf de Rotte. Nadat het Ontwerp Tracébesluit in september ter
visie werd gelegd zijn zienswijzen ingediend. Er is veel bereikt, maar er
zijn ook goede voorstellen niet overgenomen, zoals de tunnelverlenging
in het Terbregseveld. In het eerste kwartaal van 2016 komt de reactie op
de zienswijzen en zal blijken wat het uiteindelijk resultaat wordt (dit is
inmiddels vertraagd tot na de zomervakantie red.).
Commissie Ommoordse Veld
De Commissie Ommoordse Veld bestaat uit Paul Scheublin. De activiteiten van deze commissie vinden plaats in samenwerking met de werkgroep “Ommoordseveld Open en Groen” van de BOO. Deze werkgroep
zet zich in voor het behoud van een open en groen Ommoordseveld. Dat
gebeurde in 2015 door o.a.:
- Overleg met Stadsbeheer over het onderhoud. Dit jaar is daarin veel
gebeurd: het sportveld is gerenoveerd, de paden zijn verbeterd, duikers
zijn vervangen, de oostelijke oever van de kanovijver is met boomstammen verstevigd. De Stichting Landschapsonderhoud is intensief bezig
geweest met het orchideeënveld.
- Het promoten en organiseren van activiteiten zoals de zondagmiddagconcerten die evenals vorige jaren een groot publiek trokken.
- Samen met de historische Commissie “De Ommoordse Polder” zijn zes
panelen met informatie over de historie van het gebied geplaatst.
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Stichting Rotte Verband (Paul en Agnes)
Sinds 2014 is onze bewonersvereniging aangesloten bij het Rotte Verband. Deze stichting zet zich in voor het behoud van het Recreatiegebied
Rottemeren. Met de volgende aandachtspunten: het landschappelijk karakter; de natuur- en cultuurwaarden; de kwaliteit van het milieu, woonen leefomgeving; mogelijkheden voor met name groene vormen van recreatie in een natuurlijke en landschappelijke omgeving, dit in het belang
van de recreant; het openbare karakter van het recreatiegebied. Er wordt
samengewerkt met o.a.: Bewonersorganisatie Hoekse Kade; Natuur- en
Vogelwacht Rotta; Rotterdams Milieucentrum; Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik; Vereniging Nieuwe Molenwijk
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag. De vergadering gaat akkoord met het decharge verlenen van het bestuur.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2016
Tot kascontrolecommissie wordt benoemd: Ben de la Mar en Sasja Keijmel.
Begroting, contributievoorstel 2016 en aankondiging van automatische incasso
Voorstel voor contributie 2016-17 is € 6,-. Dit wordt akkoord bevonden.
Het komende jaar willen we als vereniging de contributie via een automatische incasso laten verlopen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de
ING. Wij zullen u nader berichten over te te nemen stappen
Donatie Stichting Vrienden van de Blijde Wei
Jaarlijks doneert de bewonersvereniging een bedrag van € 225,-- aan de
kinderboerderij. Wegens de plannen om de speeltuin om te bouwen tot
een natuurlijk speelterrein hebben we besloten om de bijdrage eenmalig
te verhogen tot € 500,--.
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Samenstelling bestuur 2014
Het bestuur bestaat thans uit 6 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. Niet het voltallige bestuur stelt zich herkiesbaar. Conform artikel 13 lid 1 van onze
Statuten beveelt het huidige bestuur de heren Jolt Oostra, wonende aan
de Zuurbes15 en Daniël Kool, wonende aan de Struikheide 88, aan als
nieuwe bestuursleden. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde
samenstelling. Onze penningmeester Rob Verhart wordt door het bestuur
en de leden hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor onze bewonersvereniging.
Rondvraag en sluiting
Er wordt aandacht gevraagd voor het overlopen van het terras nabij de Linus Paulusweg bij de Keizershof.
Tevens een vraag of de brandgangen bij achterpaden de rioleringsreparaties
voor rekening zijn van de bewoners of van de gemeente. Dat schijnt soms
wel het geval te zijn, soms niet.
Kan de bewonersvereniging of de commissie ‘Heide-Bes’ met Energie iets
zeggen over het repareren van voegen?
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.
Daarna werd de avond afgesloten met een informeel drankje en een
snack.
Vergaderschema verenigingsjaar 2016-2017
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond:
18 mei, 29 juni, 24 augustus, 12 oktober, 23 november, 11 januari 2016,
15 februari (algemene ledenvergadering) en 15 maart.
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Financieel Verslag Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 2015
Balans Heide-Bes 31-12-2015
Kapitaal per 1 januari
Postbank
ING Zakelijke Spaarrekening
Diverse schulden kort
Diverse vorderingen
Voorraad goederen
<< Winst >>
Totaal

Staat van Baten en Lasten Heide-Bes 2015
Website en email adres
Historische Commissie / Informatiebord
Speelveld Callunapad
Overige bestuurskosten
Vergaderkosten
INFO
St. vrienden Blijde Wei
Girotel/Acceptgiro's
Ontvangen contributie
Ontvangen rente
<< Winst >>
Totaal

Debet

Credit
€ 11.375,24

€ 279,88
€ 11.500,00
€ 225,00
€ 0,00
€ 200,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 11.979,88

Debet
€ 118,82

€ 379,64
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 11.979,88

Credit
€ 751,73

€ 0,00
€ 25,00
€ 624,76
€ 1.109,30
€ 225,00
€ 151,84
€ 379,64
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 2.634,36

€ 1.794,00
€ 88,63
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 2.634,36
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Begroting 2016 (in €)

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Baten
Contributies 2.640,00
Rente 80,00
Totaal ontvangsten

1.794,00
88,63
2.720,00

1.882,63

Lasten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
Info/drukwerk
Website / e-mailadres
Donaties
Historische Commissie
Technische Commissie
Girotel / Acceptgiro's

600,00
200,00
1.200,00
120,00
225,00

624,76
25,00
1.109,30
118,82
225,00
-751,73

200,00
200,00

151,84

Totaal uitgaven

2.745,00

1.502,99

Saldo

25,00-

379,64
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INNEN VAN UW CONTRIBUTIE
Het betalen van de jaarlijkse bijdrage maken we gemakkelijker
Het is niet de betaling met de hoogste spoed en een
betaling die vaak blijft liggen. Omdat iedereen in
onze buurt veel andere dingen te doen heeft dan de
jaarlijkse contributie (6 euro) over te moeten maken,
gaan we iedereen helpen. Er komt een automatische
incasso voor de jaarlijkse bijdrage.
Wat gaat er gebeuren
In de maand mei stuurt de vereniging een verzoek aan de bank om bij alle
leden het contributiebedrag af te schrijven van de laatst gebruikte rekening.
Hierover krijgt u van uw eigen bank een berichtje. In dat berichtje staat dat
de afschrijving binnenkort gaat plaatsvinden.
Veel gemak voor iedereen
Deze manier van betalen is voor de boekhouding zeer efficiënt en ook staat
er netjes voor ieder lid een betaalkenmerk bij de afschriften.
Uiteraard kunt u een incasso storneren volgens de bankregels indien u er
niet mee eens bent.
Ander rekeningnummer?
Heeft u een andere rekening in gebruik dan die bij ons bekend is (op basis
van uw meest recente betaling), geef dit dan a.u.b. door aan ons. Dit kan
met een bericht via de mail ledenadministratie@heidebes.nl.
Voor vragen of bezwaren
U kunt mailen met de penningmeester@heidebes.nl voor meer uitleg of
overleg. Ook als u geen lid meer wilt zijn of geen betaling wilt of kan doen
vragen wij aan u om ons te benaderen voor een oplossing (en niet uw
bank).
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EEN NIEUWE SPEELPLEK BIJ DE BLIJDE WEI
Bewonersvereniging HeideBes heeft dit jaar de bijdrage aan de stichting
vergroot naar €500. De stichting omschrijft de nieuwe speeltuin als volgt:
Het wordt een uitdagende natuur speelplek voor mens en dier. Een plek
waar kinderen vrij kunnen spelen en zelf veilig hun grenzen kunnen verkennen. Het daagt de kinderen uit om lekker buiten te komen spelen. Wat
hun ontwikkeling , lichamelijk, sociaal, psychische als motorisch ten goede komt.
Wat kun je er vinden
Naast natuurlijke elementen als stenen, water, zand en hout is er ook een
diversiteit aan speeltoestellen. Zo komt er een waterobject waar kinderen
met stenen de waterstroom kunnen veranderen en met stapstenen naar de
overkant kunnen lopen.
Maar uniek is de mogelijkheid om samen met de geiten speciaal geselecteerde speeltoestellen te delen. Zo wordt spel en contact met dieren op een
bijzondere manier gestimuleerd.
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HEEL ‘HEIDE-BES’ GAAT OP DE FOTO, HET VERVOLG…
Na 750 warmtefoto’s, ca. 150 bezoekers van de adviesdagen op 6 en 10
februari en de goed bezochte ledenvergadering van 17 februari 2016, stond
de WoonWijzerWagen op 23 maart 2016 bij de Keizershof. In de WoonWijzerWagen zijn ca. 25 bezoekers geweest en 15 adviesgesprekken gevoerd. Zie ook:
http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woonwijzerwagen-in-deheide-bes-buurt/ Daarnaast voerde de WoonWijzerWinkel tot het moment
van het schrijven van dit stukje meer dan 25 scans uit. Omdat zoveel belangstellenden een rapport wensten, is gekozen om voor iedereen een uitgebreide scanrapport voor € 25,-- aan te bieden. Er zijn al twee dagen adviseurs door de wijk gegaan. De rapporten volgen snel daarna. Wat we
over onze huizen willen weten op het gebied van duurzaamheid is hiermee
ongeveer bekend en zijn we klaar voor de volgende stappen:
Stap 1: de thema-avond vloer- en bodemisolatie op 20 april 2016 in de
Gerard Goosen Flat. De opzet van de avond is tweeledig:
• Verdere informatieverstrekking over de mogelijkheden, methodes en
voordelen van vloer- en bodemisolatie
• De vorming van groepjes belangstellenden, die samen dergelijke isolatiemaatregelen willen laten uitvoeren, met het doel een zo groot
mogelijk inkoopvoordeel te behalen.
De WoonWijzerWinkel organiseert deze avond met medewerking van
‘Heide-Bes’. De door de WoonWijzerWinkel voorgestelde leveranciers
zijn gecontroleerd op kwaliteit en komen uit onze regio. Tijdens deze
avond gaan we na of we onze wensen voor uitvoering van deze isolatiewerkzaamheden kunnen bundelen. De opzet is dat de bewoners individueel een overeenkomst sluiten met één van deze leveranciers, onder de kortingsvoordelen van het totaal van het aantal opdrachten.
De gemeente Rotterdam komt met een kleine subsidie voor elke bewoner,
die een isolatieklus laat uitvoeren. Vóór 20 april weten we hoe dat in z’n
werk gaat.
Stap 2: De volgende thema-avond heeft betrekking op zonne-energie. U
wordt hierover op een later tijdstip geïnformeerd.
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Tot ziens op woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in:
De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.
Jolt Oostra
energie@heidebes.nl

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geïnteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning
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DE BOUWTEKENINGEN VAN UW HUIS BESCHIKBAAR?!
‘Heide-Bes’ met Energie is op zoek naar
bouwtekeningen van de woningen in onze
wijk.
Het plannen en uitvoeren van woningverbeteringen, zoals duurzaamheidsmaatregelen, zijn eenvoudiger, wanneer er een
goed beeld is van de betreffende woning.
‘Heide-Bes’ verzamelt bouwtekeningen,
die inzicht bieden in die mogelijkheden
en waarmee wellicht problemen vermeden kunnen worden. Zou u de tekeningen, die in uw bezit zijn, willen
aanmelden op energie@heidebes.nl.? Na contact met u worden ze gedigitaliseerd en zijn dan beschikbaar voor andere bewoners.
In de volgende uitgave van de INFO wordt een overzicht opgenomen van
de tekeningen, die reeds beschikbaar zijn, hoe u ze opgeslagen worden en
hoe u ze kunt opvragen. We werken daarnaast nog aan een inventarisatie
van welk type woning in welke straat te vinden is.
Namens ‘Heide-Bes’ met Energie
Jolt Oostra
DE WHATSAPP GROEP ‘HEIDE-BES’ ALERT’
Sinds september 2014 heeft onze buurt ook een WhatsApp groep. Deze
heeft tot doel om de veiligheid in onze wijk te vergroten. Intussen bestaat
onze groep al uit 160 leden. Bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden
via secretariaat@heidebes.nl. Geeft u daarbij uw naam, mobiele nummer
en straatnaam op, dan kunt u toegevoegd worden.
In het kort nog de spelregels.
Meldingen in de groep moeten gaan over een gesignaleerde verdachte situatie. Wat verdacht is kan niet precies gezegd worden, dat is voor iedereen weer anders. In het algemeen gaat het om het signaleren van verdachte
personen in de wijk. De melding bestaat uit de volgende elementen:
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• Wat is er gesignaleerd? (Bijv. er staat iemand
ergens naar binnen te gluren)
• Waar is het gesignaleerd?
• Wat is de genomen actie? (Bijv.: ik heb aan de
persoon gevraagd of ik hem ergens mee kon
helpen, of ik heb de politie gebeld)
Meldingen worden ter kennisgeving aangenomen. Op
meldingen wordt niet in de groep gereageerd. Tenzij
het een relevante vervolgmelding is (bijv. ik zag genoemde persoon lopen in de richting van…). Dit bewaken we streng want irrelevante berichten, hoe goed bedoeld ook, wekken vooral irritatie en dan schieten we het doel van de groep voorbij.
Wilt u toch reageren op een melding (u vindt bijvoorbeeld de melding totaal niet over een onveilige situatie gaan); doet u dat in een privébericht
aan de melder. Dit kunt u doen door de naam/telefoonnummer van de
melder aan te tikken en dan ziet u de optie: privé bericht verzenden. De
beheerders van de groep, Daniel Kool en Sander van Ee spreken, indien
nodig, melders of reageerders aan op de berichten. U kunt uw op- en aanmerkingen ook aan hen kwijt. Dat kan ook altijd via de mail: secretariaat@heidebes.nl of op tel.nr. 06-38100551.
NEXTDOOR APP
Naast onze WhatsApp groep ‘Heide-Bes’ alert,
leeft er bij veel bewoners de behoefte om ook andere zaken te delen met elkaar. Dat kan van alles
zijn; verloren sleutels, evenementen in de buurt,
speciale werkzaamheden in de omgeving, tips, enzovoorts. Voor al dit soort zaken is er een app.;
Nextdoor. Intussen is door een medebewoner een
groep aangemaakt op de Nextdoor app.; de groep
Heidebes. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor
aanmelden bij de beheerders. Let wel: dit is een groep die in gebruik is
voor en door bewoners en niet een ‘officieel’ informatieplatform vanuit de
bewonersvereniging. Dus: u kunt de Nextdoor app installeren op uw
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smartphone of tablet en u vervolgens aanmelden bij de groep HeideBes. De
komende tijd zal duidelijk worden of deze app. iets toevoegt aan onze
buurt!
COMMISSIE VEILIGHEID
Veiligheid in de buurt is een onderwerp dat vele leden bezighoudt. Naast de
verdachte situaties die in de preventieve WhatsApp-alert groep gedeeld
worden, zijn onderwerpen als veiligheid van de woning en auto-inbraken
actueel. We hebben als bewonersvereniging gemeend hiervoor een commissie in het leven te roepen. De commissie heeft als doel om informatie
die de veiligheid van uw woning en wijk aangaat, te verzamelen en te delen. Een van die onderwerpen is de staat van uw hang- en sluitwerk in uw
woning. De komende tijd zal de commissie u op de hoogte brengen van de
plannen. De commissie heeft een mailadres waarnaar u alvast uw gedachten hierover kunt mailen veiligheid@heidebes.nl

2005-2015 10JAAR A13/A16
2005 Startnotitie
Op 15 november 2005 werd de “Startnotitie” voor de A13/A15 ter visie
gelegd. Een aanslag op het Lage Bergse Bos, de achtertuin van onze wijk
aan de overkant van de Rotte. Na de succesvolle actie in 2003/2005 tegen
de Busbaan over de Rottebanbrug en langs onze wijk lag hier de volgende
uitdaging voor het behoud van onze mooie woonomgeving. 'Heide-Bes'
diende een zienswijze in tegen de weg met als inzet het ondergronds aanleggen van de weg tussen Rooseveltweg en Doenkade.
Daarna werd contact gezocht met andere bewonersverenigingen en milieuorganisaties die ook een zienswijzen hadden ingediend. Zo ontstond in
2006 op initiatief van 'Heide-Bes' het “Platform Regiopark Rottemeren
A13/A16”, met buurtverenigingen uit Ommoord en Hillegersberg, het Rotterdams Milieucentrum en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.
Toen vijf organisaties, later uitgegroeid tot negentien.
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2008 Variantennota
In juni 2008 werd door Rijkswaterstaat de Variantennota gepubliceerd met zes te onderzoeken
varianten, waaronder een ondergrondse variant.
Dat was het resultaat van het nodige lobbywerk
met diverse brieven aan de bestuurlijke afstemgroep van Rijk en gemeenten.
2009 Trajectnota/Milieu Effect Rapport (TN/MER)
In augustus 2009 werd de TN/MER ter visie gelegd. Dat was na de Startnotitie van 2005 de tweede formele mogelijkheid voor het indienen van
zienswijzen. In de nota werden zes varianten vergeleken. De voorkeursvariant van Rijk en gemeenten was de variant met een weg in een open bak
door het Lage Bergse Bos. Die open bak was een duur element als compromis tussen de wensen van gemeente en Rijk. Beter dan een weg op
maaiveld, maar voor de omgeving volstrekt onvoldoende. Voordeel van
deze voorkeursoplossing was wel, dat de stap van die dure bak naar een
volledige tunnel kleiner werd dan wanneer de voorkeur een weg op maaiveld zou zijn geweest.
Er werd een zienswijze ingediend die pleitte voor de tunnelvariant. Ook
de gemeenteraad moest een advies geven aan de minister. Bij de gemeenteraad werd ook ingesproken, met als resultaat dat de Raad achter het pleidooi ging staan voor een ondergrondse tunnel van Rooseveltweg tot
Doenkade. De Raad stuurde met een motie de wethouder terug naar de
minister om een echte tunnel te eisen.
2011 Compromisvariant: de Landtunnel
In december 2011 bereikten minister en wethouder een compromis van de
bovengronds gelegen tunnel in het Lage Bergse Bos (een volledig gesloten
tunnel in een dijk), maar niet doorgetrokken langs Ommoord. De gemeenteraad ging hiermee akkoord onder voorwaarde dat bij de woningen langs
het tracé zodanige maatregelen worden getroffen dat de milieuoverlast niet
slechter wordt dan toen (2012) aanwezig. Deze eis, vastgelegd in een motie, werd “Saldo nul” genoemd.
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De minister stelde dat zij zich beperkt tot de wettelijke eisen voor geluid
de luchtkwaliteit en dat verdergaande maatregelen wel mogelijk zijn als de
gemeente die betaalt.
In 2015 bleek dat het met een gemeentelijke bijdrage grotendeels was gelukt om aan die eis te voldoen met extra geluidschermen en een innovatief
geluidwerend asfalt. De gevraagde verlenging van de tunnel tot aan de
Rooseveltweg zat er niet in.
2015 Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter visie
De compromisvariant werd in mei 2013 door de minister vastgesteld voor
nadere uitwerking. Daarbij werden in 2014 vier gebiedstafels ingericht
voor een niet zo succesvol verlopen participatieproces. Het resultaat werd
na de nodige discussies in de gemeenteraad eind september 2015 als OTB
ter visie gelegd. De derde formele mogelijkheid voor het indienen van
zienswijzen. De zienswijze werd op 3 november ingediend 10 jaar na de
publicatie van de Startnotitie.
Medio 2016 wordt het Tracébesluit van de minister verwacht.

21

Lang leve de lente. Bessie loopt
zonder Fifi blij rond in Marokko!

Bessie Heidemans

