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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
41e JAARGANG NR. 1 - - mei 2021
VOORWOORD
Vorig jaar lukte het nog, een ALV live te houden. Dit jaar moeten we zien
of het nog lukt, afwachten op een juiste hoeveelheid versoepeling is het
credo.
We hebben wel alvast een voorschot op de notulen genomen en de jaarverslagen in deze INFO opgenomen zodat wij in iedere geval transparant zijn.
Met de verslagen (en de eventuele nog te houden ALV) sluiten we 2020 af.
In deze INFO zijn enkele vermeldenswaardige actuele ontwikkelingen zoals
de plannen rond de Rotte ter hoogte van onze buurt en de groei van het aantal Minibiebs.
De geslaagde actie van het verwerven en plaatsen van AED’s ligt alweer
een tijdje achter ons dus is het tijd voor een evaluatie en een update van
wetenswaardigheden.
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
Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering
42ste Algemene Ledenvergadering
Plaats
: nnb
Datum/tijd : nnb
Voorzitter
: Hans de Vries
Secretaris a.i. : Hans de Vries
Opening, mededelingen van het bestuur
Beste leden,
Voorzichtig hadden we gehoopt een ALV te organiseren in het voorjaar,
maar helaas, er zijn geen versoepelingen t.a.v. de Coronaregels. Erg jammer want we waarderen uw aanwezigheid bij de vergadering en de ‘after
party’ altijd ten volle.
We zijn gedwongen u het jaarverslag, de financiële verantwoording over
2020 en de begroting voor 2021alleen schriftelijk aan te bieden.
Vandaar deze INFO een concept van de notulen van een op grote afstand
gehouden ALV. Indien u op- en of aanmerkingen heeft of u wilt vragen
stellen, dan vernemen wij dit graag per email, secretariaat@heidebes.nl
Zonder tegenbericht voor 31-05-2021 keurt u deze documenten goed en
verleent u automatisch decharge aan de penningmeester voor het financiele beleid en aan het bestuur voor het algemene beleid.
We rekenen op uw begrip en hadden het graag anders gezien. Maar we
hopen u in een later stadium het weer mogelijk is om elkaar persoonlijk te
ontmoeten.
Hans de Vries,
Voorzitter.
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Notulen van de 41ste Algemene Ledenvergadering d.d. 12-2-2020
De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 40e jaargang nr.1 - mei 2020.
Verslag van de secretaris a.i. (Hans de Vries)
We zijn een nieuwe fase ingegaan met de bewonersvereniging. We hebben
het Heide-Bes 2.0 genoemd. Vanuit de idee dat bewoners steeds gemakkelijker hun weg vinden naar instanties die iets kunnen betekenen, oplossen of regelen, zagen wij steeds minder berichten binnen komen. Vroeger
noemden we dat komkommertijd, nu lijkt hij definitief te zijn aangebroken. Dat merken wij goed want nauwelijks worden wij nog ingeschakeld
door de bewoners.
Wel is in de ALV van 2020, toen wij onze plannen helder maakten voor
de leden, besloten dat we zeker nog bestaansrecht hebben en dat HeideBes 2.0 mag worden gezien als een waakvlam die wanneer nodig weer
direct kan ontvlammen. Het afgelopen, vreemde, jaar hebben wij onze activiteiten op een lager pitje gezet en hebben we één keer met elkaar online
overleg gehad. Hoewel we best veel appen en mailen met elkaar over zaken die spelen.
Verslag van de belangrijkste activiteiten van uw bestuur in het afgelopen
verenigingsjaar zijn verwerkt in onderstaande paragrafen.
Boerderijcommissie/Bergse Linker Rottekade 451 (Jolt)
Er hebben geen commissie-activiteiten plaats gevonden. Nu zijn niet eens
zozeer de bouwactiviteiten zelf die we nadrukkelijk blijven volgen, maar
veeleer de manier waarop de bouwers en hun apparaten de bouwlocatie
bereiken. Die ontsluiting is nu via de President Wilsonweg. Daar is en was
bezwaar tegen en is een proces dat lopend is. Als bestuur hebben wij elkaar
wel de vraag gesteld of het wenselijk zou zijn om deze route langs de Rotte
te laten lopen? Wij kunnen ons voorstellen dat die route voor omwonenden
en mensen die daar recreëren onwenselijk is. Voorlopig is de situatie zoals
hij nu is en kunnen we alleen maar hopen dat de direct omwonenden van
de Zuurbes minimale overlast ervaren!
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Commissie ‘racecircuit President Wilsonweg (Henk)
In de INFO van 2020 hebben we de situatie beschreven over de overlast
die hardrijders op de President Wilsonweg veroorzaken. Dan gaat het niet
alleen om gevaar op de weg, maar ook om geluidsoverlast. Eerder hebben
wij als bestuur de bewoners die dit betreft opgeroepen een commissie te
vormen. Daar bleek nauwelijks animo voor en het is een stille dood gestorven. Bij deze dus nogmaals de oproep: meld je bij ons via het mailadres: secretariaat@heidebes.nl wanneer je een actieve rol in deze commissie wilt gaan spelen. Iemand uit het bestuur zal ook aanschuiven en wij
zullen de vergaderingen als ook de brieven die uit moeten gaan zeer graag
ondersteunen.
Als extra opmerking moet hier wel bij geplaatst worden dat eerdere overleggen met de wijkagent niet heel erg bemoedigend waren. Daar het een
doorgaande weg is voor hulpdiensten, mogen op de weg geen snelheid
belemmerende beperkingen worden geplaatst. Wellicht kan de te vormen
commissie nog eens kijken welke mogelijkheden wel iets kunnen betekenen in het terugdringen van de overlast?!
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ (Agnes)
Ondanks het Coronajaar en de lockdown is de historische commissie toch
redelijk actief geweest. In de maanden januari, februari en maart hebben
de gebruikelijke inloopmiddagen op donderdag plaatsgevonden in de Gerard Goosenflat.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze bewonersvereniging
heeft Hans Hamakers een mooi boekwerkje samengesteld over de geschiedenis van onze wijk Keizershof. Alle leden hebben dit persoonlijk ontvangen in april.
Omdat er in de zomermaanden de
Coronaregels een beetje waren versoepeld hebben we Open Monumentendag Rotterdam op zaterdag
12 september door laten gaan. Dit
jaar was het thema: Leermonument. Er is gekozen voor de
Fridtjof Nansenschool omdat dit
schoolpand een bijzonder MUWI-

7

schoolgebouw uit 1968 is, een typisch product van de wederopbouw.
Daarnaast wordt dit pand gesloopt of is al gesloopt bij het ter perse gaan
van deze INFO. Zo konden oud-leerlingen nog een laatste keer het gebouw
bezichtigingen. Het was een succesvolle dag waarbij er zeker 150 bezoekers zijn langs geweest. Het leverde ons ook nog nieuwe ‘oude’ foto’s op,
ook weer mooi toegevoegd aan ons digitale archief.
In de daarop ‘stille’ maanden hebben we input geleverd aan het volgende
boekwerkje: “Luisterrijk leven aan de Rotte’ – te Hoogerbrugge in Goud’
geschreven en samengesteld door Ton Spamer. Het betreft de beschrijving
van de geschiedenis en het wel en wee van de gebouwen van Varenhof.
https://historie.heidebes.nl/pdf/do-dp057%20--%20luisterrijk%20leven%20aan%20de%20rotte.pdf
Het afgelopen jaar is er driemaal een Ommoord Nieuws (BOO – bewonersorganisatie Ommoord) verschenen, daarbij hebben wij een bijdrage
geleverd over de voormalige Capelseweg en over de geschiedenis van de
Kinderboerderij de Blijde Wei en een uitgebreide uitleg over onze ‘Werkkaart’ (zie onze website).
Twee leden van onze commissie zijn betrokken bij de Historische Commissie van Terbregge ’s Belang. De samenwerking met de werkgroep
‘Ommoordse Veld Open & Groen’ is ‘stil going strong’. Het voorlopige
werkdoel is, passanten bewust te maken van wat nodig is voor goed waterbeheer en dan speciaal gericht op het aspect kwantiteit.
Onze commissie bestaat uit: Henk van den Akker, Frits Farinaux, Hans
Hamakers, Rob Hoebe, Tom Janse en Agnes Reichardt.

8

Commissie ‘Ommoordse Veld’ (Agnes)
Wandel eens door het Ommoordse
Veld aan de hand van de beleveniswijzer.
De historische Commissie ‘De
Ommoordse Polder’, Stichting de
Witte Bollen en de Werkgroep
Ommoordse Veld Open + Groen
hebben in samenwerking met Stichting Natuurstad en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard een beleveniswijzer tot stand gebracht. Deze beleveniswijzer brengt in kaart wat er allemaal te vertellen valt
over het Ommoordse Veld en wat je daarvan daadwerkelijk kunt zien.
In de eerste instantie hebben we ons gericht op het waterbeheer. Dat is in
een gebied dat op sommige punten ruim 6,5 meter onder de zeespiegel ligt
erg belangrijk. In een latere fase willen we ons op flora en fauna richten en
op de cultuurhistorische achtergrond. Op het beginscherm
www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer is een blauw vakje
‘lees verder’ te zien en een rood vakje ‘naar de wandeling’.
Onder ‘lees verder’ leest u allerlei informatie over het waterbeheer. Er is een
hoogtekaart waarop te zien is dat de hoogteverschillen in het Ommoordse
Veld aanzienlijk zijn en u ziet hoe dat met een heel stelsel van stuwtjes en
sloten overbrugd wordt. Die verschillende hoogten komen vooral doordat
Ommoord in het veen ligt dat vanaf de late Middeleeuwen werd afgegraven
voor turfwinning. De stad Rotterdam groeide in die tijd sterk en had brandstof nodig vooral voor toenemende nijverheid. Niet alles werd afgegraven,
er bleven stukjes over waar de turven te drogen werden gelegd en sommige
stukken waren niet geschikt omdat het veen vermengd was met andere
grondsoorten. U leest ook wat een ‘kwel’ is. Dit verschijnsel is vaak te zien
en doet denken aan milieuvervuiling, wat het niet is.
Als je het rode vakje aanklikt dan kan je daadwerkelijk gaan wandelen. De
wandeling kan je volgen op je mobiele telefoon (bij een Android vanaf versie 8 van het besturingssysteem). Het begint met een duidelijke uitleg over
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waar iets te zien valt. De wandeling
is een kleine 3 km. In oktober 2020
hadden we de beleveniswijzer officieel willen ‘lanceren’, maar dat kon
niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu is de deze online
gezet. Juist in deze tijd wandelen
heel veel mensen door het
Ommoordse Veld en dit geeft een
extra dimensie aan de wandeling.
De gebiedscommissie Prins Alexander heeft het ontwikkelen van deze beleveniswijzer mogelijk gemaakt. Graag laten wij een gebiedscommissielid
te zijner tijd een officiële openingshandeling verrichten op een dag dat wij
ook excursies eraan vastkoppelen. Maar dat moet nog even wachten op betere tijden wat betreft covid-19. Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen we die graag via mailadres: ommoordseveld@upcmail.nl. Tweemaal
per jaar gaan wij de website bijwerken en suggesties zijn heel erg welkom.
Het is voor en door bewoners van Ommoord en omgeving.
Paul Scheublin en Agnes Reichardt
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Commissie ‘Stichting Rotte-Verband’ (Paul en Agnes)
‘Heide-Bes’ is aangesloten bij de ‘Stichting Rotte-Verband’, waarin vijf
bewonersverenigingen in en rond het Rottemerengebied samenwerken
aan: ‘het behoud van de groene, natuurlijke, duurzame, cultuurhistorische
en recreatieve waarden van het Rottemerengebied’.
2020 stond in het teken van het ‘Ontwikkelingsplan Landschapspark Rottemeren’. Het Recreatieschap heeft anderhalf jaar geleden opdracht gegeven voor het opstellen van dit toekomstplan voor het Rottemerengebied.
Het Rotte-Verband heeft deelgenomen aan een klankbordgroep en gereageerd op het conceptplan toen dat in januari 2021 ter visie werd gelegd.
Daarin trokken wij gezamenlijk op met de Natuur-en Vogelwacht Rotta
en de Stichting Natuurpolders Eendragtspolder waarmee het Rotte-Verband samenwerkt in de ‘Alliantie GroenBlauwe Rotte’.
Belangrijkste punten in onze reactie:
• De balans tussen natuur en ontspannen recreatie in de natuur enerzijds en actieve sportieve recreatie anderzijds.
• De openbare toegankelijkheid van het Recreatiegebied mag niet beperkt worden door plannen van de recreatieondernemers in het gebied zoals accommodaties voor verblijfsrecreatie en sportieve voorzieningen als daar hekken om heen worden geplaatst.
In mei wordt het plan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap.
De plannen voor de inrichting van een ‘Verblijfsplek bij de Rottebanbrug’
zijn een eerste lokale uitwerking van het Ontwikkelplan. Elders in deze
info leest u daar meer over. Meer informatie is te vinden op de projectpagina van de website van het Recreatieschap Rottemeren:
http://www.recreatieschaprottemeren.nl/
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag. Tijdens
de vergadering wordt de leden gevraagd akkoord te gaan en decharge van
het bestuur te verlenen.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2021
Tot kascontrolecommissie worden benoemd: nader te bepalen bij volgend
samenzijn.
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Verslag penningmeester (Daniel)
Er zijn afgelopen jaar geen bijzondere uitgaven geweest op het cadeau aan
de leden ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum van ‘Heide-Bes’ na.
Het ledenbestand is in 2020 met 12 afgenomen; door met name verhuizingen waren er 17 opzeggingen en we hebben 5 nieuwe leden mogen begroeten. We hadden 418 leden per 31-12-2020.
Begroting voor 2021 en voorstel contributie (akkoord na de ALV)
€ 2.564,-- aan inkomsten en € 2.070,-- aan uitgaven in de begroting voor
2021. Voorstel om de contributie gelijk te houden aan €6,--.
Samenstelling bestuur 2021
Het bestuur bestaat thans uit 5 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. De 5 bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 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 en tijdelijk door Hans de Vries
wordt ingevuld.
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Financieel Verslag Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 2020
WINST & VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Omschrijving
Representatie en verteer
Relatiegeschenken
Website en email adres
Bijdragen/sponsoring o.a. St. Vrienden Blijde Wei
Overige bestuurskosten
Vergaderkosten
INFO
Renterekening-courant
Bankkosten
Contributies
Saldo winst

Verlies
447,00
2.292,18
119,73
290,00
0,00
411,54
356,19

0,00
188,85

4.105,49

BALANS t/m 31-12-2020
Omschrijving
Bank
Spaarrekening
Beginkapitaal
Vorderingen (kortlopend)
Nog te verrekenen historische commissie
Schulden (kortlopend)
Saldo

Winst

Activa
2.469,56
6.917,19

Passiva

9.756,43
60,00
1.263,81
24,00
1.597,49
11.044,24

11.044,24

2.508,00
1.597,49
4.105,49
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Begroting
Begroting 2021

Werkelijk 2020

Baten
Contributies
Rente
Totaal ontvangsten

2.562,00
2,00

2.508,00
0,00
2.564,00

2.508,00

Lasten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
Jubileumkosten
Info/drukwerk
Website / e-mailadres
Donaties
Bankkosten
Totaal uitgaven

Saldo

650,00
350,00
0,00
450,00
120,00
300,00
200,00

411,54
447,00
2.292,18
356,19
119,73
290,00
188,85
2.070,00

4.105,49

494,00

- 1.597,49
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INFORMATIE VAN ‘HEIDE-BES’
Zoals u bij de ALV in 2020 heeft vernomen,
en in vorige INFO’s heeft kunnen lezen, we
gaan minder informatie verstrekken op papier
en meer digitaal met name via de email. Hiervoor is het uiteraard noodzakelijk dat we uw
correcte emailadres in de ledenadministratie
hebben staan.
Heeft u afgelopen jaar nooit een bericht van
ons ontvangen dan hebben wij niet uw actuele
of correcte mailadres. In dat geval verzoeken
wij u vriendelijk uw mailadres te sturen naar
ledenadministratie@heidebes.nl.
Ook als u recent bent veranderd van emailadres vinden we het prettig als
u die aanpassing ook naar ons stuurt.
Henk Berkhof
Ledenadministratie
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MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN ROND DE ROTTEBANBRUG
Staatsbosbeheer (SBB) nodigde in hun mail van 23 februari 2021 de Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ uit om te reageren op het inrichtingsplan
van SBB ten aanzien van een verblijfsplek aan de Rotte, bij de Rottebanbrug.

Het voorstel van SBB is een nieuwe inrichting bij de brug te maken, zodat
dit punt aantrekkelijker wordt om te verblijven. De plek is een belangrijke
verbinding tussen land en water. Denk daarbij aan:
• het verwijderen van een stuk fietspad direct langs de Rotte om daar
ruimte te maken om te zitten en om het ook voor kanovaarders gemakkelijker te maken hun kano de kant op te tillen;
• Het oversteekpunt van brug naar de Rottebandreef met een nieuwe
inrichting verbeteren en veiliger maken;
• Verder krijgt één van de Rottekijkers hier een tijdelijke plek, is het
voorstel….
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Er zijn verschillende websites met informatie over deze plannen.
Ø De website van SBB over dit onderwerp:
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/verblijfsplek+rottebanbrug/default.aspx
Ø Een presentatie van de eerste verkenning en schetsen:
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1887830
Ø Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte (wat het hele Rottegebied van
oorsprong tot monding overziet, maar dat gek genoeg juist de Rottebanbrug niet benoemt):
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1860259
Een aantal bewoners van de Zuurbes en Aalbes vormden een paar jaar
geleden een groep, die de ontwikkelingen rond de bouwlocatie Bergse
Linker Rottekade 450 en 451 nauwlettend volgde. Het is ook vooral deze
groep, die hun reactie op de plannen van SBB namens ‘Heide-Bes’ gaf,
samen met reacties op dit plan na publicatie op de website van ‘HeideBes’.
De volledige reactie en actieve links vindt u op de website van ‘HeideBes’:
https://heidebes.nl/hbwp/wp-content/uploads/2021/03/Reacties-HeideBes-op-SBB-plan-Verblijfplek-Rottebanbrug-SBB.pdf
Samenvatting van de ‘Heide-Bes’ opmerkingen bij de plannen “Verblijfsplek Rottebanbrug”.
Kwaliteit: Het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte en het verbeteren van de verkeersveiligheid (race)fietsers, wandelaars, motoren/scooters en overstekende kano’s door elkaar staat voor ons centraal.
Wij zijn eigenlijk wel enthousiast over deze benadering in de plannen.
Grote decoratieve- en gebruiksobjecten dienen in dit kleinschalige en op
zichzelf mooie landschap vermeden te worden. Plaats bankjes en tafels
lager en – meer dan nu het geval is - wat verder van de Rotte af , dit kan
op zomerse dagen geluidsoverlast door (bas)muziek van jongeren voor de
buurt aan de overkant voorkomen.
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Rust en stilte: Gebruikers/bezoekers van het gebied geven duidelijk aan
dat zij met name het groene karakter, de rust en stilte in het gebied waarderen. Met het creëren van verblijfplekken, waar (veel) meer mensen worden verleid langer te blijven hangen, wordt die rust geweld aangedaan en
daardoor zullen de huidige gebruikers minder gaan genieten. Vooral in
weekends en bij mooi weer is dit nu al een groot knelpunt. Met andere
woorden geen mogelijkheid bieden aan dagrecreatie! Dat doet te zeer afbreuk aan de goede punten in het plan.
Veiligheid: Uit oogpunt van veiligheid en vermindering van overlast pleiten we voor de verblijffunctie voor zwemmers en de kanosteiger op ca.
150 m ten oosten van de brug te positioneren. Dit biedt een alternatief voor
de “brugspringers”: dit is gevaarlijk, maakt de drukte op de brug nog groter en is overigens verboden volgens de eigen regels van het recreatieschap, net als ‘’gewoon” zwemmen bij de brug.
Daarnaast geef je door die verplaatsing meer ruimte aan doorgaand verkeer bij de brug en aan diegenen die even kort willen pauzeren en genieten
van het uitzicht.
Het lijkt ons onverstandig om het fietspad aan de noordzijde richting bos
loodrecht zonder bocht aan te sluiten op de Rottebandreef. Dat is levensgevaarlijk omdat de fietsers (met name kinderen) daar dan met een hoge
snelheid de helling af en deze kruising oprijden.
Commerciële exploitatie: We vinden het niet wenselijk dat dit gebied
nog verder commercieel wordt geëxploiteerd dan nu al het geval is. Verplaats de huidige kanosteiger 150 m verder op. Gebruik deze alleen voor
transfer naar de wateren van het Hoge Bergse Bos en vice versa, dus niet
tevens als fietsenuitgeefpunt e.a. gebruiken. (de ijscoman blijft natuurlijk
welkom).
Toch wel overdreven bij een beperkt budget: Houd de ‘kunstwerken’ beperkt in aantal en in hoogte: De Rottekijker is niet alleen overbodig, maar
misstaat ook in deze omgeving. Zelf uitkijken over de Rotte gaat prima
vanaf de brug.
Het trekpontje over de tussenboezem is leuk en wat overbodig als 40m
daar naast een pad ligt.
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Niet vergeten, de situatie aan de zuidzijde (beetje ingekort): De situatie
aan de zuidzijde van de Rottebanbrug maakt volgens ons ten onrechte geen
deel uit van het plan, terwijl het verkeerstechnisch en visueel sterk met
elkaar verbonden is: De huidige verkeersoverlast wordt ongetwijfeld groter en ook dit gebied kan een opknapbeurt gebruiken. U heeft ongetwijfeld
overleg met de beheerder van dit gebied, de Gemeente Rotterdam en met
het Waterschap. We verzoeken u met klem ook onderstaande voorstellen
daarbij mee te nemen. Wij zullen vanuit ‘Heide-Bes’ hetzelfde doen bij
onze contacten met de gemeente.
Kwaliteit gebied ten zuiden van de brug: De inrichting van dit gebied is
nu schraal. De kwaliteit is al fors aangetast door het bouwverkeer de laatste jaren. Het fietspad wordt steeds meer gebruikt als sluipweg naar de
Rottekade (motoren rechtdoor de brug over en auto’s beide zijden langs
de Rotte). Het wandelpad is overal beschadigd. Banken zijn verzakt.
Sluipverkeer: Draag zorg voor een zodanig inrichting dat sluipverkeer (in
ieder geval auto’s en motoren) geen gebruik meer kunnen maken van het
fietspad; ook niet ter ontsluiting van het perceel Bergse Linker Rottekade
451. Mogelijk gecombineerd met een blauwe lijn als referentie naar de
Rotte (bijv. blauwe dunne stalen buis op 30 cm hoogte, komend van de
Wilsonweg links van het fietspad).
Wandelen en verblijven: Herstel en vernieuw het wandelpad. Verwijder
de banken die er nu staan. Die staan verstopt en het is er vaak vervuild.
Plaats nieuwe banken in het zicht en met uitzicht over de kwelsloot, tussenboezem en/of met zicht op de Rottedijk. Zie bijgaande tekening.
Veiligheid: Aan de zuidzijde is de kruising van “het Rotteverkeer” vanaf
het President Wilsonpad naar de brug erg gevaarlijk. Met name doordat de
racefietsers door de plaatselijke (tuin) begroeiing bij perceel BLR 460 pas
zeer laat worden gezien. (komende vanaf de brug is het zicht beter).
Mogelijk zou het plaatsen van drempels op de Rottekade hiervoor een oplossing zijn.
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Verkeersinformatie: Een duidelijke verwijzing op de kruising Nesseweg/Wilsonweg naar de parkeerplaats aan de noordzijde van de Nesseweg
zal bijdragen aan vermindering van de parkeeroverlast aan de Aalbes en
Zuurbes door (het toenemend aantal) bezoekers aan het gebied ten noorden van de Rottebanbrug.
Kwaliteit en eenheid in de vele verkeers- en informatieborden en hekken
is hier eveneens welkom (conform aan de noordzijde van de brug).
Laatste ontwikkelingen herinrichting rond de Rottebanbrug.
Recent reageerde Staatsbosbeheer op onze reactie, door de stand van de
plannen rond de brug ter plaatse op 22 april jl. te laten bespreken met een
landschapsarchitect van de Gemeente. Bij dit gesprek waren enkele omwonenden ‘Heide-Bes’-leden aanwezig. Het was bemoedigend om te zien
dat de gewijzigde, maar nog niet definitief vastgestelde plannen aan de
noordzijde (Lansingerland) behoorlijk tegemoet komen aan onze wensen.
Door de scheiding van (kruisend) verkeer en de verblijfsfunctie lijkt de
veiligheid verbeterd en het risico van overlast verminderd. De zitplek en
beperkte kanosteiger zijn een stuk in oostelijke richting gedacht. Verder
komt er geen Rottekijker. Wel komt er een plek voor de ijscoman.
Het plan voor de zuidzijde (Rotterdam) was een stuk minder uitgewerkt
en de situatie bleek complexer dan eerst gedacht. De oprit naar de brug
zou minder steil worden, met een verhoogd plateau als kruising brugverkeer - Wilsonpad met de dijk. De gemeente wil zeker niet meer auto’s op
de Linker Rottekade. Dit heeft gevolgen voor de ontsluiting van het pand
Bergse Linker Rottekade 451, dat nu gebouwd wordt. De bewoners van
de Zuurbes, die dan misschien het fietspad als toegangsweg voor auto’s
achter hun achtertuin krijgen, zijn absoluut niet blij met die mogelijkheid.
Het huidige sluipverkeer (auto’s en motoren) via het Wilsonpad wordt al
als hinderlijk ervaren, laat staan een verdere toename daarvan.
In afwachting van de definitieve plannen rond de Rottebanbrug en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor ontsluiting BLR 451 beraden
de bewoners zich alvast op mogelijke stappen.
Jolt Oostra
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MINIBIEBS IN DE BUURT
Ze staan er al wat jaren her en der in onze buurt, de minibibliotheken ook
wel Minibiebs genoemd.
Wat is een Minibieb*
Er zijn geen vaste regels voor wat een Minibieb
precies is. Een grote ruimte met tien boekenkasten
in een buurthuis is net zo goed een Minibieb als een
klein plankje bij iemand in de tuin. Het gaat erom
dat de Minibieb boeken uitleent aan mensen in de
buurt of bezoekers van die plaats. En of de ‘leners’
nu kunnen kiezen uit 100 of 5 boeken, dat maakt
helemaal niet uit. Het gaat om het idee dat je met
elkaar een plek beheert waar iedereen boeken kan
lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus.
Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt
maken. Je kunt een eigen minibieb ophangen aan jouw huis of plaatsen bij
jouw vereniging, school of bedrijf. Maar je kunt ook een andere Minibieb
blij maken met jouw boeken. Leen niet alleen boeken, maar ruil er ook af
en toe eentje. En ben je erg tevreden over de Minibieb waar jij jouw boeken
leent? Laat even een bericht achter op de eigen pagina van deze Minibieb.
Als iedereen meedoet, kunnen veel mensen genieten van lezen en verstoffen
boeken niet achterin de kast. Wil je meedoen aan minibieb, kijk op de website minibieb.nl
Waar staan Minibiebs in onze buurt
Bij de ‘Heide-Bes’ zijn 5 minibiebs bekend en die staan op de: Loganbes
14; Rotsheide 22; Rotsheide 28; Dopheide 24; en Elsbes 47. Informatie over
locatie staat vermeld op onze website heidebes.nl onder het menu Woon- &
leefomgeving
Zijn er nog meer Minibiebs, stuur dan het adres en eventuele aanvullende
informatie naar redactie@heidebes.nl. Wij zetten het dan op de website.
*bron: minibieb.nl
Henk Berkhof
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AED - STAND VAN ZAKEN
Zoals jullie weten zijn er sinds twee jaar twee AED’s in onze buurt aanwezig
en die hangen op de Struikheide 70 en de Berkheide 2. Die van de Struikheide is met behulp van een sponsorbedrag van de bewonersvereniging
‘Heide-Bes’ aangeschaft en vandaar een update in deze INFO om aan te
geven wat de stand van zaken is.
Is de AED gebruikt
Er is in de periode sinds de aanschaf eenmaal een verzoek geweest voor
gebruik van de AED. Gelukkig is toen gebleken dat de AED niet nodig was,
maar toch, de meeste mensen zijn nog steeds blij dat er twee AED’s beschikbaar zijn.
AED in Wintertijd
Iemand gaf me de tip om eens te kijken wat te doen met de AED bij vrieskou
en extreme hitte. De kast die we bij de AED hebben aangeschaft heeft ventilatie en verwarming. De kast geeft alarm als de AED te koud (< -5º) of te
warm (>40º) wordt. Wanneer dit gebeurt, wordt de AED door de beheerder
naar binnen gehaald en hangt er in de kast een instructie en sleutel om de
AED uit de schuur te kunnen pakken.
Keuring/controle van de AED
Om de garantie niet te laten verlopen moet de AED regelmatig nagekeken
worden. De beheerder gaat in de komende maand deze keuring nalopen en
zorgen dat de AED als nu gewoon inzetbaar blijft.
Herhalingen
Er zijn ca. 24 mensen in de buurt die initieel de reanimatiecursus hebben
gevolgd bij Fred en/of bij het Rode Kruis. Die mensen moeten zo langzamerhand op herhaling. De reanimatiecursus kon vanwege de Covid-19 Lock
down niet herhaald worden, maar het certificaat is gelukkig wel stilzwijgend
verlengd. Gelukkig komen er weer wat mogelijkheden om Covid-veilig te
herhalen bij BHV-opleidingsbedrijven en het Rode Kruis. Het kan geen
kwaad om te inventariseren wie er wil gaan herhalen en op welke termijn
dat gedaan kan worden. Bij interesse kan je je opgeven bij mij;
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hvanderknoop@rodekruis.nl, ik ga informeren wat op korte termijn de mogelijkheden zijn.
Tijdelijk wordt op dit moment de COVID-19 richtlijn gevolgd bij reanimaties buiten het ziekenhuis
Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg (MKA) niet meer
mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus.
Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de
COVID-19 richtlijn (=Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van
volwassenen MET COVID-19).
Stappen voor basale BLS (Basic Life Support)
1. Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken,
open de luchtweg niet,
2. bedek losjes de mond en neus met een doek, shawl of mondkapje maar
geef GEEN beademingen, start WEL met borstcompressies,
3. sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is, en ga door met borstcompressies zoals door de AED aangegeven wordt.
Hoe en wanneer de AED op te halen en gebruiken
1. Op aanwijzing/aanraden van 112 ! Dan moet je mij even bellen voor
de pincode. Bel dan 06-53 374198 dat mag 24/7. Of even aanbellen
op huisnummer 70, dat mag ook!
2. N.a.v. een HartslagNU oproep! Wanneer je de telefonische noodoproep om te gaan reanimeren van HartslagNU met JA beantwoord dan
sturen ze je het adres en de pincode in een SMS bericht. Ook de locatie
van de AED staat in dit bericht.
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Mensen, mensen wat een tijden.
En wat ben ik blij met mijn lieve
Fifi. Zij geeft mij het excuus om
naar buiten te gaan. Zelfs na de
avondklok kan ik genieten van al
het moois dat onze buurt te bieden heeft. Straks komen de
schildpadden weer tevoorschijn
in de sloot en nu al genieten we
van de mooie voorjaarsbloemen
die overal opkomen. De enige
verstoring van die idyllische
heerlijke rust zijn de verbouwingen en de overal opduikende zonnepanelen en dakkapellen. Want
wat een vertimmeringen vinden

plaats. Alsof onze mooie buurt
dusdanig oud is dat verbouwingen noodzakelijk zijn. Fifi wordt
zelfs enigszins onrustig bij alle
bestelbussen die langskomen.
Gelukkig kan Fifi ook weer kwispelend langs de kinderen die
weer buiten spelen en Fifi een
heerlijke aai geven. De kinderen
hebben tijden binnen moeten zitten achter een beeldscherm en
schreeuwen het weer uit nu ze
naar buiten mogen. Alsof alle opgekropte frustraties eruit moeten.
Ach, Bessie en Fifi prefereren dat
boven het geluid van zaagmachines, klopboren en schuurmachines. Maar voor de rust vluchten
we lekker naar het
Ommoordseveld. Genietend van
het voorjaar. Nu maar hopen dat
alles snel weer normaal wordt.
Het verlangen is groot.
Bessie Heidemans

