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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 
39e JAARGANG NR. 1 - - april 2019 

 
VOORWOORD 

 
Of het iets met klimaatverandering heeft te maken kan flinke discussies op-
leveren maar, hoe je het went of keert, zo lopen we in de hoosbuien en ha-
gelstormen, zo lopen we in het stralende zonnetje. Hoe dan ook, alles in de 
natuur spreekt onze ogen, oren en neus aan om ons te vertellen dat de lente 
echt is begonnen. Dus is het weer tijd u te verblijden met onze lente-editie 
van de INFO. 
Uiteraard zijn alle stukken van de laatste ALV in deze INFO dus, goed be-
waren deze INFO, bij volgende ALV vragen wij uw goedkeuring hiervoor. 
De aanleg van de A13/16 is begonnen, alle besluiten zijn genomen dus we 
kunnen geen invloed meer uitoefenen op de realisatie. We worden verder 
door de regionale media op de hoogte gehouden over de voortgang en zo. 
Tijdens de ALV is de vraag door het bestuur opgeworpen; hoe verder met 
de ‘Heide-Bes’? De resultaten van de mini-enquête is te lezen in deze INFO. 
Bijzondere aandacht dit jaar voor ons jubileum en de buurt-AED. 
 
Tenslotte, Bessie eist weer het laatste woord op. Zij mag het, niet dan, ja 
toch, echt wel. 
 

Veel leesplezier, 
Henk Berkhof 
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VAN HET BESTUUR 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
40ste Algemene Ledenvergadering 
Plaats : Open Hof Ommoord, Regenboogzaal, Hesseplaats 441 
Datum/tijd : woensdag 13 februari 2018, 20:00 uur 
Voorzitter : Hans de Vries 
Secretaris : Sander van Ee 
 
Opening, mededelingen van het bestuur 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
Er zijn afmeldingen van: H.v.d. Akker, J.Timmers, Fam. v.d. Pavoort, 
H. Lanhorst, M. Tijl-Schellars, B. Mol, W. Kamman, B. de laMar.  
33 leden hebben de presentielijst getekend. 
 
Circulaire economie 
We kregen een presentatie van Ingeborg Berger van Rotterdam Circulair. 
In 2030 is circulair de maatstaf in Rotterdam. Maar wat verstaan we daar 
precies onder? Verminderen, hergebruiken en recyclen! Anders denken. 
Dus grond- en reststoffen hergebruiken, zoals broodafval vergisten naar 
biogas, bouwen met gerecyclede bakstenen, oesterzwammen kweken op 
koffiedik, enz. Of te wel: Van zooi naar mooi en…….. wat ga je daarvan 
als Rotterdammer merken en wat kun je zelf bijdragen? 
Er ontstond een discussie over wat wij als bewoners van de wijk nu kun-
nen doen. Afval scheiden en huizen verduurzamen zijn wel de meest lo-
gische zaken die we nu zelf kunnen aanpakken. Daarnaast valt ook te den-
ken aan het inhuren van tuinmannen, schilders, loodgieters, etc. die duur-
zaam werken. Men vindt ook dat er te weinig containers zijn voor plastic 
afval. Dit aparte inzamelen wordt binnenkort echter overbodig wegens 
het in gebruik nemen van een nascheidingsinstallatie. 
 
Notulen van de 39ste Algemene Ledenvergadering d.d. 14-2-2018 
De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 38e jaar-
gang nr.1 - april 2018. Niemand heeft op- en aanmerkingen op deze notu-
len. Deze worden dan ook goedgekeurd en vastgesteld. 
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Verslag van de secretaris (Sander) 
Verslag van de belangrijkste activiteiten van uw bestuur in het afgelopen 
verenigingsjaar zijn verwerkt in onderstaande paragrafen. 
 
‘Heide-Bes’ met Energie (Jolt) 
HBE heeft het afgelopen jaar in de aangekondigde “winterslaap” doorge-
bracht. Individuele leden hebben wel een en ander ondernomen, zie bij-
voorbeeld op de site van Open Rotterdam: https://www.openrotter-
dam.nl/stad-in-transitie/content/item?1114820 . En er is een bescheiden 
deelname aan de nieuwe energie coöperatie Alex Energie (in oprichting) 
in de Alexanderpolder. De ontwikkelingen ten aanzien van de energietran-
sitie en keuzes die de politiek in de komende tijd moet maken zullen wel-
licht in het komend jaar weer aanleiding zijn tot activiteiten van deze com-
missie. 
 
Boerderijcommissie/Bergse Linker Rottekade 451 (Jolt) 
‘Heide-Bes’ speelt bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw op de plaats 
van de vroegere manege aan de Rotte geen actieve rol. Wel worden wat 
faciliteiten geboden. Stand van zaken: een aantal omwonenden hebben te-
gen de aanvraag bouwvergunning (op basis van een herzien ontwerp) een 
zienswijze ingebracht. De reden daarvoor is dat de gemeente nog steeds 
niet helemaal voldoet aan haar eigen voorwaarden en omdat de uitspraak 
van de Raad van State, in de zaak van 11 januari 2019, van omwonenden 
tegen de gemeente Rotterdam met betrekking tot de ruimtelijke inpassing, 
nog niet is ontvangen. Deze zienswijze is door gemeente Rotterdam onge-
grond verklaard en als gevolg is er een bouwvergunning verstrekt. De be-
woners beraden zich nu over de volgende te nemen stappen. 
 
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ (Agnes) 
Het afgelopen jaar zijn er in totaal twaalf inloopmiddagen geweest en een 
avondinloop. Elke 3e donderdag van de maand zijn wij te bezoeken van 
13.00 tot 16.00 uur in het Gerard Goosenflat (Huis van de Wijk), Thomas 
Mannplaats 150 in Ommoord. Deze bijeenkomsten leveren ons regelmatig 
nieuw (beeld-)materiaal en ‘oral history’ op.  
In het wijkblad Nieuws Ommoord (uitgave van de BOO) verzorgen wij 
een (historisch) artikel, dit jaar tweemaal. 
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Vanaf medio 2018 verzorgt de Historische Commissie (HC) ‘De 
Ommoordse Polder’ een maandelijkse mini-wisselexpositie in de Inspira-
tie- & Informatiewinkel in winkelcentrum Binnenhof (naast de HEMA). 
Daarnaast hebben wij deelgenomen aan de: Verenigingsmarkt Winkelcen-
trum Binnenhof en de ‘Rotterdamse Dag van de geschiedenis in de Lau-
renskerk. 
Een tweetal commissieleden van ,,De Ommoordse Polder” sluiten elke 
tweede donderdag aan op het maandelijks overleg van de HC Terbregge’s 
Belang. Uitwisseling van kennis en ervaring versterken elkaars belangen. 
Zo leverde onze HC een aardige bijdrage in het vieren van het honderdja-
rig bestaan van Bewonersvereniging/organisatie ‘Terbregge’s Belang’. 
We verzorgden een geslaagde inloop in de oude school aan de Ommoord-
seweg 1 tijdens de historische wandeling. Naast de onthulling van het 
kunstwerk aan de pijlers van het viaduct van de A20 aan de Terbregseweg, 
maakte een oldtimerrit ook deel uit van genoemde festiviteiten.  
Samen met Tebregge’s Belang zijn wij al enige tijd bezig om de Hoofd-
weg op de zelfde wijze in kaart te brengen zoals wij dat indertijd met de 
Ommoordseweg hebben gedaan.  
Daarnaast zijn wij benaderd door Ton Kolijn (planologisch onderzoeker). 
Hij wil een boek schrijven over Ommoord en heeft ons om (historische) 
input gevraagd. Momenteel is hij druk aan het schrijven. Wanneer het 
boek uitkomt is nog niet bekend. 
Onze commissie bestaat uit: Henk van den Akker, Frits Farinaux, Hans 
Hamakers, Rob Hoebe, Tom Janse en Agnes Reichardt. 
 
Commissie A13/A16 (Paul) 
De weg is in de uitvoeringsfase beland en daarmee is het project door 
RWS omgedoopt tot A16Rotterdam. Wij nemen mede namens de BOO en 
de Stichting RotteVerband deel aan diverse overlegtafels.  
Dat waren in 2018 de tafels:   
o van de gemeente Rotterdam voor de herinrichting van het Ter-

bregseveld na tunnelbouw.  
o van het Recreatieschap Rottemeren voor de herinrichting van het 

Lage Bergse Bos. 



7 
 

 

o van Rijkswaterstaat twee tafels voor overleg over de bouwfase, die 
met ingang van de start bouw deze maand zijn overgenomen door de 
aannemingscombinatie ‘De Groene Boog’. 

 
Commissie ‘Ommoordse Veld’ (Paul) 
De activiteiten van deze commissie vinden plaats in samenwerking met de 
werkgroep ‘Ommoordseveld Open en Groen’ van de BOO. Het doel van 
deze werkgroep is:  
‘Het Ommoordse Veld en het groen langs de Rotte in zijn huidige vorm 
‘open en groen’ te behouden, de betrokkenheid bij het Ommoordse Veld 
van de omwonenden te vergroten en daarmee de waardering van het 
Ommoordse Veld zodanig te verhogen dat er ook op de lange termijn geen 
sprake meer zal zijn van een andere bestemming van dit gebied.’ 
Het bleek ook weer in 2018 nodig de vinger aan de pols te houden. In 
september wist iemand zomaar ineens weer het nieuws te halen door bij 
het bezoek van het college van B&W aan Ommoord te pleiten voor de 
bouw van 100 woningen in het Ommoordseveld. Die geest is gelukkig snel 
weer in de fles geduwd, maar het blijft zaak alert blijven. 
Ook het ruimtelijk beleid van de provincie vraagt weer aandacht, want er 
wordt gewerkt aan een nieuwe Provinciale Omgevingsvisie in het kader 
van de Omgevingswet die in 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Wij bewa-
ken dat het Ommoordseveld hierin de provinciale ‘Beschermingscategorie 
2’ behoudt. 
 
Voorlopige plan educatieproject “Waterbeheer Ommoordse Veld” 
De Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ heeft samen met 
werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen het idee opgevat om een edu-
catieproject (sommigen noemen dit ook wel een leerpad) te initiëren 
rondom waterbeheer. Dat idee wordt uitgewerkt met organisaties als het 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Stadsbeheer, IVN, 
de Blijde Wei/ CNME en de Stichting de Witte Bollen.  
Het voorlopige werkdoel is passanten bewust te maken van wat nodig is 
voor goed waterbeheer en dan speciaal gericht op het aspect kwantiteit. 
Wij willen mensen de gelegenheid bieden om kennis daaromtrent op te 
doen op een locatie waar iets te zien is dat zelfstandig een verhaal vertelt 
over wat goed waterbeheer betekent en wat daarvoor nodig is, maar waar 
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ook (door het CNME) les gegeven kan worden. Wij hebben daarvoor ons 
oog laten vallen op de weilanden naast de kinderboerderij De Blijde Wei, 
die recent onder ecologisch beheer van Stadsbeheer zijn gekomen.  
 
Commissie ‘Stichting Rotte Verband’ (Paul en Agnes) 
‘Heide-Bes’ is aangesloten bij de ‘Stichting Het Rotte Verband’, waarin 
vijf bewonersverenigingen samenwerken aan het behoud van de groene, 
natuurlijke, duurzame, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het 
Rottemerengebied. Dat gebeurt door regelmatig contact met het Recrea-
tieschap op bestuurlijk en niveau , met de beheersdienst en ondernemers 
in het gebied. Afgelopen twee jaar is in met name aandacht besteed aan de 
plannen van de gemeente Zuidplas om in de Rottebocht tussen Middelweg 
en De Bonk een woonwijk van 36 vrijstaande woningen te bouwen: een 
grove aantasting van de natuurlijke omgeving van de Rotte.  Medio 2018 
is het gelukt dit plan weer terug te schuiven naar de oorspronkelijk in 2010 
afgesproken locatie buiten het directe zicht vanaf de Rotte, tussen roeibaan 
en de huizen langs Middelweg, 
 
Commissie Riolering (Sander) 
De commissie heeft contact gezocht met de gemeente om inzicht te ver-
krijgen in de staat van ons rioleringsstelsel. Naar aanleiding daarvan heeft 
de gemeente het stelsel in onze wijk onderzocht. De bevindingen van de 
gemeente zijn onlangs met de commissie gedeelde en zijn: 
1. het rioleringsstelsel is voor een 40 jaar oud stelsel in goede staat en kan 

nog zeker 10 jaar mee. 
2. Zwakke punten zijn in beeld gebracht en worden vaker gecontroleerd, 

doorgespoten en geleegd. 
3. Er kan door de bewoners zelf ingezet worden op preventieve maatre-

gelen zoals ontlastputten bij regenpijpen aanleggen. 
4. Zelf controleren van aansluitingen. 
5. Melden bij gemeente van alle breuken, overlast en onregelmatigheden. 

Altijd melden! 
De gemeente heeft informatie (flyers) hoe dat gedaan kan worden. Tevens 
kan er een presentatie gegeven worden bij een ALV. 
Daarnaast, en dat was al in de vorige INFO aangekondigd komt er nog een 
enquête over onze ervaringen met de riolering in onze wijk. Dit omdat wij 
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de indruk hebben dat bij de gemeente niet bekend is hoeveel keer we hier 
met rioleringsbreuken te maken hebben gehad. Mensen melden dat niet bij 
de gemeente omdat reparatie toch voor eigen rekening is. Deze enquête 
zal dit voorjaar door de gemeente uitgevoerd worden. 
In de commissie Riolering zitten: Kees van den Heijden, Jaap van Meer-
kerk en Sander van Ee 
 
Verslag van de kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag. De ver-
gadering gaat akkoord met het decharge verlenen van het bestuur. 
 
Benoeming van de kascontrolecommissie 2018 
Tot kascontrolecommissie worden benoemd: Conny Koot en Wim Ruis 
(Winterheide 11).  
 
Verslag penningmeester (Daniel) 
Toelichting op de begroting 
In de verwachte uitgaven voor 2019 zijn er kosten opgenomen voor de ri-
oolcommissie. De grootste uitgave zijn uiteraard voor de (ALV) vergade-
ringen en het drukwerk. 
 
Meevallers 
De totale inkomen en uitgaven van onze vereniging in 2018 waren in ba-
lans zodat het bedrag van de contributie op €6 per jaar te kan blijven. 
 
Tegenvallers 
Er zijn kosten door de bank aan ons doorbelast voor de aanlevering van de 
incasso die onjuist is verwerkt/aangeleverd. Deze kosten zijn iets boven 
de €100 extra dan normaal. 
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Begroting voor 2019 en voorstel contributie (akkoord na de ALV) 
€ 2.576,- aan kosten in de begroting voor 2019. Voorstel is aangenomen 
om de bijdrage gelijk te houden aan €6. Er blijft dan een buffer van 
€ 9.000,- op de rekening voor toekomstige acties. 
 
Besluit genomen om kosten voor AED te maken: 
in het kader van het 40-jarig jubileum willen wij namens de bewonersver-
eniging aan een AED bijdragen. Wij denken aan een aanvullend bedrag. 
Dat is maximaal €1800,00. Henk van den Knoop, initiatiefnemer in de 
wijk, licht toe hoe de stand van zaken is. Hij zal opnieuw een actie starten 
om een AED in de wijk te krijgen. Tevens zal de bewonersvereniging een 
mail sturen aan de leden om mensen om een bijdrage te vragen. De verga-
dering besluit dat het bedrag dat dan nog tekort gekomen wordt, aangevuld 
wordt tot een bedrag van maximaal 1800 euro. 
 
Innen van de contributie via automatische incasso 
De betaling kunt u zelf overmaken op het rekeningnummer. Voor de nog 
openstaande betalingen gebruiken we de automatische incasso-service van 
de ING bank. Die zal dan de €6 innen van de rekeningnummers in de laat-
ste week van april 2019. 
Zijn hier vragen over bel gerust met de penningmeester Daniel Kool op 
06-24413410. Of stuur een e-mail naar penningmeester@heidebes.nl. 
 
Samenstelling bestuur 2018 
Het bestuur bestaat thans uit 7 leden. Volgens de statuten bestaat het be-
stuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. Twee bestuurs-
leden stellen zich niet herkiesbaar. Vijf bestuursleden stellen zich herkies-
baar. Er hebben zich geen bewoners aangemeld om de vacante plekken op 
te vullen. Het bestuur gaat nu door met vijf leden waarbij de secretarisrol 
vacant is. De voorzitter bedankt de twee afzwaaiende bestuursleden Jan-
neke van Jeveren en Sander van Ee voor hun jarenlange inzet. 

 
De toekomst van de bewonersvereniging: 
De tijden zijn veranderd en als 'Heide-Bes' lopen we daar nu tegen aan. 
We moeten ons als bewonersvereniging bezinnen hoe wij nu verder gaan. 
Het is onze vereniging en de leden, dus jullie, zijn de bepalende factor 
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daarin. Er zijn een paar mensen, lees het bestuur, die het voortouw nemen. 
Deze mensen doen het met liefde. Wij willen ideeën ophalen bij de leden: 
wij willen onderzoeken hoe we de bewonersvereniging een nieuwe rich-
ting in kunnen en willen sturen; een ‘Heide-Bes’ 2.0.  Gezien te tijd stelt 
de voorzitter voor om na de vergadering een aantal vellen papier neer te 
leggen bij de borrel. De leden kunnen daar ideeën opschrijven over hoe zij 
denken over de toekomst van de bewonersvereniging. Het bestuur zal die 
ideeën uitwerken en daar later op terugkomen. 

 
Rondvraag en sluiting 
Er is een vraag van Bep Mol: bevatten de daken in onze buurt asbest? Deze 
vraag leidt tot discussie. Men denkt dat er geen asbest in de daken zit maar 
wel asbesthoudend materiaal bij de trappen. Wel of niet, niemand weet het 
zeker. Het bestuur belooft dit uit te zoeken en daar in een komende INFO 
uitsluitsel over te geven. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 
Daarna werd de avond afgesloten met een informeel drankje en een snack 
en werd er nog lang nagepraat. 
 
Vergaderschema verenigingsjaar 2019-2020 
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond en leden zijn van harte wel-
kom (graag van te voren even aanmelden): 
• 15 mei 
• 3 juli 
• 4 september 
• 16 oktober 
• 4 december 
• 15 januari 2020 
• 12 februari (ALV) 
• 18 maart. 
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Financieel Verslag Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 2018 
 
WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018 
Omschrijving Verlies Winst  
Representatie en verteer 15,00    
Website en email adres 118,82    
Bijdragen/sponsoring o.a.St. Vrienden Blijde Wei 290,00    
Overige bestuurskosten 19,40    
Vergaderkosten 900,32    
INFO 796,95    
Renterekening-courant   2,42  
Bankkosten 325,19    
Contributies   2.574,00  
Saldo winst 110,74    
 2.576,42 2.576,42  
    
BALANS t/m 31-12-2018   
Omschrijving Activa Passiva    
Bank 2.759,87      
Spaarrekening 9.032,27      
Beginkapitaal   10.737,96    
Vorderingen (kortlopend) 2,42      
Nog te verrekenen historische commissie 905,86     
Schulden (kortlopend)   40,00    
Saldo   110,74    
 11.794,56 11.794,56    
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  Begroting 2019       
         
             
    Begroting 2019 Werkelijk 2018   
  Baten          
  Contributies  €  2.574,00     € 2.574,00      
  Rente  €         2,00     €        2,42      
  Totaal ontvangsten    € 2.576,00     € 2.576,42    
              
  Lasten           
  Vergaderkosten  €  900,00     €    915,32      
  Overige bestuurskosten  €  100,00     €      19,40      
  Info/drukwerk  €  700,00     €    796,95      
  Website / e-mailadres  €  120,00     €     118,82      
  Donaties  €  300,00     €     290,00      
  Riool Commissie  €  250,00     €              -        
  Technische Commissie  €            -       €              -        
  Bankkosten  €  200,00     €     325,19      
              
  Totaal uitgaven    € 2.570,00     € 2.465,68    
              
  Saldo    €        6,00     €     110,74    
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OPROEP FEEST ‘HEIDE-BES’ 40 JAAR OUD 
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat onze bewonersvereniging is opgericht. 
Een mooi en vooral groot getal. En natuurlijk willen wij dat niet onopge-
merkt aan ons voorbij laten gaan.  
Nu is het zo dat het organiseren van een feest niet alleen gedragen kan 
worden door de bestuursleden van de vereniging. Zij willen weliswaar 
graag iets moois neerzetten, maar hebben daar echt hulp bij nodig en het 
liefst veel hulp. Gelukkig zijn er twee mensen die al het een ander aan hulp 
hebben toegezegd. Twee is heel fijn, maar niet veel. We hopen dan ook op 
meer draagkracht. 
De ideeën die tot nog toe geopperd zijn, zijn de volgende: 
• sportactiviteiten waaronder tennisclinics 

met kinderen. 
• een ‘parkloop’ over het Ommoordseveld 

van 5 kilometer. 
• een aangeklede borrel. 
• een wedstrijd per straat: wie maakt de 

mooiste/aantrekkelijkste/duurzaamste 
plantenbak. 

 
Het feest staat gepland op zaterdag 14 september. Dat begint al aardig 
dichtbij te komen en betekent dat er nu stappen gemaakt moeten worden. 
Grote stappen. Er zit immers ook nog een zomervakantie tussen.  
Het zou mooi zijn wanneer het feestelijke breed wordt gedragen door de 
bewoners/leden van onze prachtige buurt. Wanneer we met veel mensen 
onze schouders eronder zetten, hebben we een mooie slag gemaakt in onze 
doelstelling een leefbare buurt te creëren. Zoiets kan een bestuur niet al-
leen doen. 
Niet alleen medewerking wordt gevraagd. Ook meedenken en meedoen.  
 
Graag zo snel mogelijk opgeven via het mailadres: secretariaat@heide-
bes.nl 
Hans de Vries 
Voorzitter/secretaris. 
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‘HEIDE-BES’ 2.0 
In de afgelopen ALV hebben wij aan het einde een oproep gedaan aan de 
leden. De vraag was helder. Het bestuur zit min of meer in een fase waarin 
we wat sleets zijn. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in onze maatschappij 
dusdanig dat het lijkt, in ieder geval in ons idee, dat een bewonersvereni-
ging met de doelstelling die wij hebben en de visie die wij dragen, niet 
geheel meer aansluit bij het huidige tijdsgewricht.  
 
Een mooi voorbeeld daarvan. 
Wanneer er iets speelt in de 
wijk was het enkele jaren gele-
den vaak zo dat bewoners ons 
gemakkelijk wisten te vinden 
met een vraag of een probleem. 
Wij pakten de problemen op en 
zochten het uit of gingen in ge-
sprek met beleidsmedewerkers 
van de gemeente. Als bewo-
nersvereniging maakte we zo 
echt wel het verschil. We spra-
ken namens ruim 400 leden. In 
de huidige situatie waarbij soci-
ale media een grote rol spelen 
in de communicatie, is het zo de 
onze leden vaak zelf heel goed en heel snel de weg weten te vinden naar 
het aankaarten van bepaalde zaken bij instanties die er snel mee aan de 
slag gaan. Een mooie ontwikkeling enerzijds omdat op deze manier pro-
blemen die ervaren worden sneller zijn opgelost. Anderzijds is daardoor 
de bewonersvereniging steeds minder intermediair tussen de leden en ex-
terne instanties.  
Met dat laatste, zo hebben wij aangegeven tijdens de ALV, worstelt het 
bestuur toch wel een beetje. Daarom ook de vraag in het midden gelegd 
hoe leden denken dat de toekomst voor de vereniging eruit moet zijn. 
Daarbij indachtig dat het bestuur met zichzelf even niet zoveel raad weet 
en zoekende is. De vraag leverde mooie reacties op waarbij een klein leden 
die aanwezig waren op de ALV aangaf dat het belang van de 
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bewonersvereniging groot is en het bestuur gewaardeerd wordt. Het le-
verde nog niet waarnaar wij op zoek zijn. Wellicht was de vraag ook ver-
keerd gesteld: is ‘Heide-Bes’ niet overbodig geworden?  
De eerste bestuursvergadering hebben een paar weken geleden met elkaar 
gehad. Gelukkig is er een nieuw bestuurslid aangeschoven, maar de teneur 
is nog steeds dat we niet zo goed weten hoe we nu verder willen/moeten. 
Er zijn verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd waarbij de meest 
voor de hand liggende opties de twee volgende zijn: 
Het bestaan van 40 jaar zien als een mooi getal en ook het hoogst haalbare. 
De vereniging wordt opgeheven. 
Het bestuur gaat alleen nog maar vergaderen wanneer daar aanleiding toe 
is. Slapend zou je dat kunnen noemen. 
Wij willen graag weten hoe jullie als leden hierover denken. Ideeën anders 
dan bovenstaande zijn ook van harte welkom want wij komen er zelf niet 
zo heel goed meer uit. Zo nog doorgaan is ondertussen geen optie meer. 
Past mooi bij de volgende quote: als je doet wat je altijd doet, krijg je wat 
je altijd krijgt. En juist over dat laatste zijn we niet meer zo tevreden. 
 
Hans de Vries 
Voorzitter/secretaris. 
 
VENSTERS VAN HET VERLEDEN-HISTORIE OMMOORD 

 
Wanneer: Elke 3e donderdag van de maand. 
Waar: Gerard Goosenflat (Huis van de Wijk), Thomas Mann-

plaats 150, Ommoord. 
Tijd: 13.00 tot ca. 16.00 uur 
Wat: Foto-expositie geschiedenis Ommoord (1875-heden), 

krantenknipsels vanaf ca. 1968, korte lezing ‘van Nul tot 
Nu’ en plakboeken vol herinneringen. 

Nog meer? Neem u eigen foto’s of verhalen mee, wij scannen of ko-
piëren dit en u krijgt uw eigen materiaal direct weer mee 
naar huis. 

Informatie: ommoordsepolder.nl 
Mail: historie@heidebes.nl 



17 
 

 

IS ER ASBEST AANWEZIG OP ONZE DAKEN? 
 

Tijdens de laatste ledenvergadering vroeg een bewoner of Heide-Bes be-
kend was met de aanwezigheid van asbest op de daken in onze wijk. Ach-
tergrond is de wettelijke bepaling dat vóór 2024 alle asbest van de Neder-
landse daken moet zijn verwijderd. 
Het antwoord op de vraag is: nee. Ons is, na een beperkt onderzoek, niet 
gebleken, dat er in onze dakbedekking asbest verwerkt zit. 
Mocht u als bewoner hierover andere informatie hebben, dan horen we dat 
graag, zodat we daarmee ook andere bewoners van soortgelijke woningen 
kunnen informeren. 
NB: Deze vraag staat los van de aanwezigheid van asbest in een aantal 
woningen: denk daarbij bij voorbeeld aan de binnen-afwerking van gara-
ges of het plaatje in het kozijn boven de deur van het CV-hok. Dit hoeft 
niet verwijderd te worden en is ongevaarlijk, zolang het niet mechanisch 
bewerkt wordt. 
 
Jolt Oostra 
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‘HEIDE-BES’ MET ENERGIE ONTWAAKT (WEER)! 
 
De commissie ‘Heide-Bes’ met Energie heeft een jaartje in winterslaap 
doorgebracht. Voor het eigen energieverbruik is dat natuurlijk prima, maar 
aan mogelijke verbeteringen van de energiehuishouding in de wijk is op 
die manier weinig bijgedragen. We vragen ons af of het niet tijd wordt 
weer wakker te worden, mede in het licht van de huidige klimaatdiscussie. 
Er zijn een aantal onderwerpen, die we in het komend jaar op kunnen pak-
ken, mede ingegeven door reacties van een aantal bewoner. Ik geef een 
aantal suggesties en aan u, lezer, de vraag of u wilt aangeven dat u daar 
belangstelling voor heeft. Combinaties zijn mogelijk. 
1. Informatie avond over het (beter) isoleren van de eigen woning: 

1.1. Vloer isolatie  
1.2. Dakisolatie 
1.3. Dubbel beglazing 
1.4. Belangstelling voor gemeenschappelijke inkoop van zo’n actie? 
 

2. Een warmtenet in onze wijk? 
2.1. Inleiding door een deskundige over de mogelijkheden 
2.2. Plannen van de gemeente Rotterdam met het warmtenet 

2.2.1. Wat is de planning voor onze wijk, de WAT-kaart-Roterdam: 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aardgasvrij/  

2.2.2. Hoever is dat bij ons in Ommoord gevorderd? 
2.2.3. Waar komt die warmte vandaan? 
2.2.4. Zeggenschap van bewoners bij/over een warmtenet: Ge-

wenst? Mogelijk? Meerwaarde? 
2.2.5. NB: Nog lang niet alles is bekend! 
 

3. Uw CV-ketel vervangen: 
3.1. Kiest u in 2019 voor een klassieke VHR-ketel of een hybride? 

3.1.1. Welke omstandigheden bepalen die keuze? 
3.1.2. Wanneer zonnecollector voor warm tapwater toepassen? 

3.2. Alternatieven voor gas? 
3.2.1. Warmtepompen: Mogelijkheden, voorwaarden en beperkin-

gen 
3.2.2. Waterstof: Mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen 
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4. Zonnepanelen toepassen: 

4.1. Informatieavond: Voor- en nadelen, terugverdientijd 
4.2. Gezamenlijke inkoop? 

 
5. Invloed die u zelf heeft door een andere aanpak: 

5.1. Verwarmen 
5.2. Douchen 
5.3. Enz.  

 
6. Zelf op onderzoek uit: 

6.1. Op de website van ‘Heide-Bes’ staat een brochure van de Woon-
WijzerWinkel, onze partner bij eerdere acties. Met deze informa-
tie kunt u zelf een eerst inschatting van de mogelijkheden en kos-
ten van isolatie maken. Zie: http://heidebes.nl/?p=938 

 
Wanneer u hiervoor belangstelling heeft verzoeken wij u via een mail aan 
energie@heidebes.nl het nummer of de nummers van het betreffende on-
derwerp aan te geven. ‘Heide-Bes’ met Energie maakt dan een top 3 en 
nodigt  alle leden vervolgens uit voor een thema - bijeenkomst of kiest een 
andere, meer passende, aanpak. Voeg u uw favoriete onderwerp, wanneer 
dat niet in deze opsomming voorkomt, toe aan uw email. 
 
We hopen veel van u te mogen horen en zien, 
Namens de commissie ‘Heide-Bes’ met Energie 
Jolt Oostra 
 
PS: de kwaliteit van de fundering van onze woningen is ander onderwerp, 
dat in relatie tot de grondwaterstand staat. Kijk voor een overzicht op huis-
adres op de funderingskaart van Rotterdam voor funderingstype en ri-
sico’s. (in onze wijk zijn wel verschillen, geen bekende risico’s), zie: 
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e0ff1f373bca4574a751529c7bc536d7 
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STAND VAN ZAKEN BUURTAED ‘HEIDE-BES’ 
 

In de laatste algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging 
‘Heide-Bes’ is besloten dat de vereniging een aanzienlijk bedrag wil bijdra-
gen voor het aanschaffen van een BuurtAED. De leden van ‘Heide-Bes’ le-
veren op deze manier hun bijdrage aan de aanschaf van zo’n AED. Om de 
buurtbewoners die geen lid zijn van de ‘Heide-Bes” bewonersvereniging 
ook in de gelegenheid te stellen om een donatie te doen, is er een actie ge-
start en een flyer gemaakt die huis-aan-huis verspreid zal gaan worden. 
Wanneer de actie een aantal weken heeft gelopen zal het bestuur van ‘Heide-
Bes’ het dan nog ontbrekende bedrag aanvullen tot de benodigde €2735,- Er 
is reeds (eind maart) 39% gedoneerd.  
U kunt alle informatie hierover vinden op de website “Een AED voor jouw 
buurt” buurtaed.nl  hierop hebben wij de actie gestart. U kunt deze vinden 
door te zoeken op “3069, Struikheide” of tik deze link 
in: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-struikheide-3069-rotter-
dam-2  
Dit is de BuurtAED website waar we met uw bijdrage en de sponsoring van 
onze bewonersvereniging een AED voor onze ‘Heide-Bes’-buurt kunnen 
realiseren.  
Heeft u vragen hierover, stuur een mailtje: hvanderknoop@rodekruis.nl   
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Laatst, bij het uitlaten van mijn 
Fifi, kwam ik een van de bestuursle-
den van onze bewonersvereniging 
tegen. Enigszins gedeprimeerd 
merkte hij op dat het idee van 
‘Heide-Bes’ 2.0 alleen maar posi-
tieve opmerkingen had opgeleverd. 
‘Daar moet je toch blij mee zijn!’, 
merkte ik op. ‘Tja, maar we hoop-
ten niet alleen op vernieuwende in-
zichten, maar ook op nieuwe ge-
zichten in het bestuur om het vuur 
van die inzichten weer een beetje 
op kan stoken. Gelukkig heeft zich 
wel een nieuw bestuurslid gemeld, 
maar twee zijn er afgetreden, dus 
per saldo is het bestuur kleiner ge-
worden.’ 
Omdat mijn Fifi van het moment 
dat ik niet oplette misbruik maakte 
en verdween in de bosjes, moest ik 
mij losrukken van de man. En een-
maal Fifi weer gevonden, was hij 

doorgelopen. Het gesprek was blij-
ven hangen, vooral in mijn hoofd. 
Eenmaal thuis, Fifi lag heerlijk op 
mijn schoot te genieten van mijn 
blijdschap dat ik hem weer had ge-
vonden, kwam er een gevoel van 
medeverantwoordelijkheid opborre-
len. Ook ik draag de vereniging een 
warm hart toe. Ben blij dat ze er is. 
Waarom heb ik mij niet gemeld met 
een goed idee, of als bestuurder? 
Kan ik het verkroppen een klein be-
stuursgroepje van vrijwilligers de 
kastanjes voor mij en de andere le-
den uit het vuur te laten halen? Ei-
genlijk heb ik zo af en toe best 
goede ideeën voor de wijk en als ik 
Fifi uitlaat kom ik ook veel medebe-
woners tegen en hoor ik zo een en 
ander. Onrustig vatte ik pas diep in 
de nacht de slaap, maar wist wat 
me te doen stond.  
 Ik ben maar weer in de pen ge-
klommen en op deze wijze dan 
maar de oproep geplaatst. 
Bessie biedt bij deze haar diensten 
aan en hoopt daarmee iets los te 
maken bij de andere lezers van mijn 
column. En Fifi? Die gaat voorlo-
pig weer aan de lijn.  
 

 
Bessie Heidemans 

 

 


