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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 belan-
gen 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 wo-
ningen 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 
42e JAARGANG NR. 1 - - juli 2022 

 
VOORWOORD 

 
 
Dit jaar konden we gelukkig weer een echte ‘live’ ALV houden. Dat we 
een grote opkomst hadden was te verwachten gezien de actualiteit van de 
ontwikkelingen rond het fietspad bij het President Wilsonpad en de aanslui-
ting op de Bergse Linker Rottekade. Informatie-uitwisseling en discussie 
hierover waren belangrijke bijdragen aan de vergadering. Het vervolg op 
deze discussie, de enquête, wordt u ook in deze INFO gepresenteerd. 
De notulen van de ALV staan in deze INFO dus goed bewaren voor volgend 
jaar. 
Speciale aandacht vragen wij voor het artikel over ‘Hospice IJsselpolder’. 
Deze zorgvoorziening is al enige tijd gevestigd in de nabijheid van onze 
buurt en een introductie is wel zo fijn. 
 
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 
 
43ste Algemene Ledenvergadering 
Plaats : Open Hof 
Datum/tijd : 30 maart 2022 / 20:00uur 
Voorzitter : Hans de Vries 
Secretaris a.i. : Hans de Vries 
 
Opening, mededelingen van het bestuur 
 
Voorzitter het iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
De afzeggers per mail zijn: Rob Verhart, Henk van der Knoop, Jeroen 
Timmers, Jacques van Steen, Willem Blonk, Jaap van Meerkerk, Maar-
ten en Jacqueline van de Pavoordt en Nico Hof. 
 
Notulen van de 42ste Algemene Ledenvergadering d.d. 31-05-2021 
I.v.m. Coronamaatregelen zijn de conceptnotulen per INFO verspreid 
zonder dat er daadwerkelijk een ALV is gehouden. 
De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 41e jaar-
gang nr.1 - mei 2021. De notulen zijn door de leden goed gekeurd. 
 
Verslag van de secretaris a.i. (Hans de Vries) 
Hans de Vries heeft contact gehad met de gemeente over de speelpleintjes 
en -veldjes in onze wijk. In vakantietijd werd gevraagd vragen te beant-
woorden terwijl de meeste mensen op vakantie waren. Gelukkig hebben 
een aantal mensen gereageerd en zij voelen zich gehoord door de ge-
meente. Dan een hele tijd niets en ineens ligt er een flyer (dd 30 maart 
2022) dat ze gaan beginnen. Er zijn wel kleine aanpassingen gedaan in 
overleg met bewoners die rechtstreeks contact met de gemeente hebben 
opgenomen. Er is een wens om een bank bij het Elsbes pleintje te plaatsen 
omdat ouders er dan kunnen zitten bij hun kinderen. Een ander lid geeft 
aan dit juist niet te willen omdat het hangjongeren aantrekt. 
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Commissie i.o. ‘racecircuit President Wilsonweg 
Er is ook veel te doen geweest omtrent het te hard rijden aan de Wilson-
weg (achter Elsbes). Dit is een oude en langlopende discussie in overleg 
met de wijkagent. Afdeling Mobiliteit van de gemeente wil hier geen 
drempels. Het bestuur heeft meerdere malen om vrijwilligers gevraagd 
om een commissie te beginnen. Helaas heeft niemand hierop gereageerd. 
Erica Koppers van de Elsbes 28 wil wel in een commissie. 
 
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ (Agnes) 
In het tweede coronajaar hebben we ons niet verveeld en hebben we veel 
archiefwerk verricht. Er zijn plannen gemaakt voor een nieuwe vorm van 
onze beeldbank. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de Stille Capelse-
weg (het huidige Schout Bontebal fietspad) 
Zaterdag 12 september 2021 hebben wij Open Monumentendag op de 
Hesseplaats georganiseerd. Het is bijzonder dat er zoveel winkelend pu-
bliek geïnteresseerd is in de geschiedenis van Ommoord. De samenwer-
king met de winkeliersvereniging was erg prettig. In oktober is de enige 
inloopmiddag van het jaar geweest. Corona is ook hierbij nog steeds een 
grote spelbreker. 
De Facebookpagina ‘Ommoord Retro’ wordt mede beheerd door Henk 
van den Akker. 
Twee leden van onze commissie zijn betrokken bij de Historische Com-
missie 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. 
 
 
De Technische commissie en ‘Heide-Bes’ met energie (Jolt) 
Deze commissies hebben nauwelijks vragen gehad het afgelopen jaar. 
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Commissie ‘Ommoordse Veld’ (Paul) 
De werkgroep heeft als doelstelling het Ommoordseveld zodanig op de 
kaart te zetten, dat voorkomen wordt dat de gemeente nog eens op het idee 
komt om hier een woonwijk neer te zetten.  
Naast de eerder gereedgekomen Beleveniswijzer Waterbeheer, en app voor 
de mobiel met een wandeling door het Ommoordseveld met uitleg over het 
waterbeheer in het gebied wordt heden gewerkt aan een flora  en fauna wan-
deling. 
Daarnaast waren de door de werkgroep weer georganiseerde zomerconcer-
ten op de Blijde Wei weer een jaarlijks terugkerend succes. Streven naar 
onmisbaarheid van het Ommoordseveld via grote bekendheid. En educatie, 
o.a. via de app “beleveniswijzer”, met fora- en fauna wandeling 
Er is een vraag over de loopplank naar het natte gebied. Antwoord van Paul: 
het is wel de bedoeling het weidegebied toegankelijk te maken voor wan-
delaars. 
 
Commissie ‘Stichting Rotte-Verband’ (Paul en Agnes) 
‘Heide-Bes’ is aangesloten bij de ‘Stichting RotteVerband’, waarin vijf 
bewonersverenigingen in en rond het Rottemerengebied samenwerken 
aan: ‘het behoud van de groene, natuurlijke, duurzame, cultuurhistorische 
en recreatieve waarden van het Rottemerengebied’. 
De  Stichting Rotte-Verband werkt weer samen met de ‘Natuur- en Vo-
gelwacht Rotta’ en de ‘Stichting Natuurpolders Eendragtspolder’ in de  
‘Alliantie GroenBlauwe Rotte’.  
Belangrijkste aandachtspunt voor het Rotte-Verband in 2021 was net als 
in het jaar daarvoor het ‘Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte'. 
Voor deze toekomstvisie voor het gebied aan de overzijde van de Rotte 
werd in 2020 een conceptplan opgesteld. Op 17 mei 2021 is dit plan na de 
nodige inspraak en aanpassingen vastgesteld door het bestuur van het ‘Re-
creatieschap Rottemeren’. Het plan is in te zien op de website van het 
recreatieschap:  https://www.recreatieschaprottemeren.nl/default.aspx    
Met het Rotte-Verband zijn wij als lid van de klankbordgroep betrokken 
geweest bij de opstelling van dit plan. Na de vaststelling zijn wij via deze 
klankbordgroep betrokken bij de concrete uitwerkingsplannen van de 
‘Uitvoeringsagenda De Rotte’  die bestaat uit ca 60 deelprojecten / uit-
werkingsplannen die komende jaren verder uitgewerkt worden.  
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Belangrijk aandachtspunt voor het RotteVerband was en is, dat de open-
bare toegankelijkheid van het gebied niet beperkt wordt door plannen van 
recreatieondernemers. In dat kader speelde vooral het plan voor een tok-
kelbaan tussen Outdoor Valley en de Skiberg  die zou leden tot een twee-
deling van het Hoge Bergse Bos als het gebied onder die baan met hekken 
afgezet zou worden. Dit plan gaat gelukkig niet door en is niet opgenomen 
in het nu vastgestelde Ontwikkelplan. 
 
Verslag van de kascontrolecommissie 
Deze bestond uit Henk van den Akker en Ben Bes. 
De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag. Zij zijn 
beiden met vakantie maar adviseren de vergadering akkoord te gaan. 
De vergadering is akkoord gegaan en het bestuur is decharge verleend. 
 
Benoeming van de kascontrolecommissie 2022 
Conny Koot van de Brinkheide geeft zich op. Verder geen geïnteresseer-
den vanuit de vergadering. Omdat de kascontrole commissie uit twee le-
den moet bestaan zullen wij Ben Bes en Henk van den Akker vragen of 
een van hen Conny willen helpen. 
 
Verslag penningmeester (Daniel) 
Het afgelopen coronajaar was een rustig jaar. Met name omdat er minder 
kosten zijn gemaakt.  
Er is een vraag over de bijdragen/donaties: de donatie aan de Blijde Wei 
is 250 euro waarom staat er een bedrag van 290 euro? Dit is niet alleen de 
bijdrage aan de Blijde Wei, maar ook de bijdrage aan het RotteVerband 
van 40 euro. Wij danken het  scherpe oplettende lid. 
 
Begroting/ contributievoorstel 2022:  
Één  lid wil de contributie verhogen om eventueel kosten te dekken in 
verband met de discussie met betrekking tot de  Bergse Linker Rottekade 
451 (het gaat hier om de aanvraag van de bewoner van BLR 451 om een 
autoweg aan te vragen vanaf zijn perceel over het fietspad richting 
Wilsonweg) Later wordt hierover gediscussieerd en dan een beslissing 
genomen of het bij € 6,- per jaar blijft. Na de discussie is alsnog de con-
tributie op €6,- per jaar vastgesteld. 
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Samenstelling bestuur 2022 
Het gehele bestuur treedt als te doen gebruikelijk af. Daniel Kool geeft 
aan niet langer bestuurslid te willen zijn.  De vergadering is unaniem in 
het weer installeren van de afgetreden bestuursleden. Helaas melden 
zich geen kandidaten dus zijn er nog vier bestuursleden t.w. Hans de 
Vries, Henk Berkhof, Jolt Oostra en Agnes Reichardt. Er is dus nog 
geen penningmeester en de voorzitter is ook nog steeds secretaris a.i. Er 
mogen statutair 7 bestuursleden zijn. Het liefst hebben we 6 bestuursle-
den zodat de taken beter verdeeld kunnen worden. Wij hopen dat in de 
nabije toekomst een nieuw bestuurslid gevonden kan worden. 
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Financieel Verslag Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 2021 
 
WINST & VERLIES 01-01-2021 t/m 31-12-2021 
Omschrijving Verlies Winst  
Representatie en verteer     
Relatiegeschenken     
Website en email adres 168,41    
Bijdragen/sponsoring o.a. St. Vrienden Blijde Wei 290,00    
Overige bestuurskosten 30,25    
Vergaderkosten     
INFO 277,65    
Renterekening-courant   0,00  
Bankkosten 219,81    

Contributies   
2.418,0

0  

Saldo winst 
1.431,88

    

 2.418,00 
2.418,0

0  
    
BALANS t/m 31-12-2021   
Omschrijving Activa Passiva    
Bank 3.881,40      
Spaarrekening 6.917,19      
Beginkapitaal   8.158,94    
Vorderingen (kortlopend)       
Nog te verrekenen historische com-
missie   1.207,77  

  

Schulden (kortlopend)       

Saldo  
1.431,88

   
  

 
10.798,5

9 
10.798,5

9  
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Begroting     
         
  Begroting 2022 Werkelijk 2021 
Baten        
Contributies 2.472,00   2.418,00    
Rente 0,00    0,00                          
Totaal ontvangsten   2.472,00    2.418,00  
         
Lasten        
Vergaderkosten 650,00   -   
Overige bestuurs-
kosten 350,00   30,25    
Jubileumkosten 0,00               -    
Info/drukwerk 450,00   277,65    
Website / e-mail-
adres 180,00   168,41    
Donaties 300,00   290,00    
Bankkosten 225,00   219,81    
         
Totaal uitgaven   2.155,00    986,12  
          
Saldo   317,00    1.431,88  

 
Aantal betalende leden: 412 
Contributievoorstel €6,00 per jaar.  
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Rondvraag 
Mirella de Boer, Meelbes 8: 
Ommoordse Veld moet groen blijven. Ze vraagt zich af de Fridtjof Nan-
sen school en de Kinderboerderij ook bij betrokken kunnen worden om 
dit Ommoordseveld te behouden. Antwoord: er zijn nu zeker geen plan-
nen om huizen te bouwen.  
Haar 2e vraag:  
Zij wilde een schommel voor haar dochter in het speeltuintje bij haar huis, 
heeft gemeente hierom gevraagd, maar geen respons gekregen.  
Haar 3e vraag: 
Inrichting wijk: riolering, parkeerdruk, veel kuilen en hobbels in de wijk. 
Dan zijn speeltuintjes toch laatste prioriteit. De riolering laat voorlopig 
nog op zich wachten. Bij die plannen moet worden gesproken over meer 
parkeerplaatsen en kan er worden opgehoogd. Etc. Misschien kan de 
nieuwe Wijkraad Ommoord hierin iets betekenen? 
Erica Koppers, Elsbes 28:  
Bomen langs de Wilsonweg omgewaaid. Is de rest van de bomen wel vei-
lig genoeg. Ze heeft aangevraagd om de andere bomen te rooien. Erica 
wil zich aanmelden voor de commissie Wilsonweg rustig rijden. 
Hans Hamakers van de Hist Cie de Ommoordse Polder:  
Vanaf 1 juli zijn wij niet meer welkom in het Gerard GoosenFlat aan de 
Thomas Mannplaats. We hebben daar twee kantoor (archief) kasten en 
wat losse attributen. We hebben daar jarenlang onze inloopmiddag gehou-
den. Maar Humanitas vertrekt uit dit pand en het wordt nu van Woonbron. 
We doen een oproep: weet iemand een plek voor ons waar wij tegelijker-
tijd onze inloopmiddag kunnen houden? ( iemand roept: Anatole France-
plaats) 
Hr van Hal: 
Loopt veel langs het Infobord Keizershof aan de Linus Paulingweg en 
vindt dat de foto’s aan vervanging toe zijn. 
En per 1 juli zijn rookmelders verplicht. Kan HeideBes dit misschien 
groot inkopen voor de hele wijk. Tegen een aantrekkelijke prijs.? De ver-
gadering vindt dit niet nodig.  
Ida Huissen, Loganbes 8:  
Zij wil graag aanhaken bij Mirelle de Boer. Omdat de schommels en glij-
banen in het speeltuintje niet zijn gehonoreerd. Daarnaast wil zij een 
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veiligere oversteek van Wilsonweg (vanaf voet-fietspad Nessepolder naar 
Eenbes. Daarnaast zijn er bij speeltuintje struiken weggehaald en bomen 
neergelegd. Dit is veel onveiliger voor spelende kinderen. Ida Huissen zou 
een mailadres aan Agnes geven maar dat is na de vergadering niet meer 
gelukt. 
Dhr Schot: 
Waarom schakelen we de politiek niet meer in als de communicatie zo 
slecht is met de gemeente?  
Wilsonpad- Fietspad:  
Situatie van het heden en verleden wordt kort uitgelegd aan de vergade-
ring. Hierbij gaat het vooral om de vergunning die ooit is afgegeven om 
het pand te verlaten via de Rottedijk nu lijkt te worden genegeerd door de 
bewoner van 451 met het verlaten van de woning via het fietspad. De le-
den geven aan dit een zeer gevaarlijke situatie te vinden omdat fietsers 
niet verdacht zijn (en zij komen al snel naar beneden hier) op auto’s hier 
en geen uitwijkmogelijkheden hebben.  
Daarnaast speelt ook het gevaar dat wanneer het fietspad voor auto’s ge-
bruikt gaat worden steeds meer auto’s het pad gaan gebruiken. Het is over-
duidelijk dat de vergadering absoluut niet wil dat dit gaat gebeuren (ove-
rigens wordt het nu even gedoogd vanwege werkzaamheden aan de dijk 
tussen de Rottebanbrug en Oud Verlaat).  
Rien de Groot stelt voor om de Fietserbond meer in te schakelen. En ken-
nis delen. 
Het bestuur vraagt de aanwezige leden zoveel mogelijk de formulieren in 
te vullen met betrekking tot het Wilson fietspad behouden en er geen au-
toweg\straat van te maken. 
Het bestuur stelt het volgende voor: 
Naar ratio kosten met betrekking tot juridische bijstand met maximum van 
€ 4000,- De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 
 
Afsluiting 
De vergadering wordt afgesloten en tijdens een hapje en een drankje wordt 
er nog lekker op los gediscussieerd. Om 22.00 uur sluit de Open Hof zijn 
deuren. 
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HOSPICE IJSSELPOLDER 
 
 Sinds april 2021 is aan de Thomas Mannplaats - direct tegenover de Hei-
debesbuurt - het Hospice IJsselPolder gevestigd. Dit hospice biedt een 
comfortabele plek aan terminale patiënten voor hun laatste levensdagen. 
De bewoners van het  hospice krijgen zorg aangeboden door Aafje; het 
huishoudelijk reilen en zeilen van het hospice is in handen van ongeveer 
zestig vrijwilligers. Een groot deel van deze vrijwilligers – tien van de 
zestig – is afkomstig uit de Heidebes. Daaruit blijkt dat de verbondenheid 
van de Heidebes met het hospice niet alleen wordt gedragen door de fy-
sieke nabijheid, maar ook door de sociale betrokkenheid van velen uit de 
buurt. 
Hospice IJsselPolder is een zelfstandige stichting, die valt onder het be-
stuur van de Stichting IJsselHospices. Onder dit bestuur vallen ook Hos-
pice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever 
(Capelle aan den IJssel). Hospice IJsselPolder wordt geleid door een ma-
nager, die eveneens leiding geeft aan de andere twee hospices binnen IJs-
selHospices. De dagelijkse gang van zaken in Hospice IJsselPolder staat 
onder leiding van enkele coördinatoren. Zij fungeren als eerste aanspreek-
punt, voeren de intakegesprekken met potentiële bewoners en informeren 
hen over de geboden palliatieve terminale zorg. Daarnaast sturen zij de 
vrijwilligers aan. 
Hospice IJsselPolder biedt plaats aan vier bewoners, die zelf bepalen hoe 
hun dagen worden ingevuld. Elke bewoner heeft een eigen kamer. De vrij-
willigers zorgen ervoor dat de bewoners een zo aangenaam mogelijk ver-
blijf in het hospice hebben, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer 
wordt gecreëerd. Dat betekent onder andere dat de bewoners zelf bepalen 
wat ze te eten krijgen en dat er voor hen altijd iemand aanwezig is voor 
gezelschap en voor een gesprek, zowel over luchtige onderwerpen als 
over meer diepgaande zaken. Bezoek is op elk moment van de dag wel-
kom en er is een logeermogelijkheid voor gasten. Bij mooi weer kunnen 
de bewoners (en hun bezoek) gebruikmaken van het terras. Door deze op-
zet wil het hospice de bewoners in hun laatste levensfase een omgeving 
bieden waarin het lijden verlicht wordt en waar de kwaliteit van leven 
centraal staat.  
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Hospice IJsselPolder beschikt over een website, waar alle relevante infor-
matie is te vinden: www.hospiceijsselpolder.nl. De stichting financiert het 
hospice uit een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en uit bijdragen van de bewoners zelf. Dit is echter niet toerei-
kend. De stichting is dan ook op zoek naar aanvullende financiële midde-
len. Op de website is te lezen op welke wijze financieel kan worden bij-
gedragen, zoals via een periodieke gift of een legaat. De aanvullende fi-
nanciële bijdragen lopen via de Stichting Vrienden van Hospice IJssel-
Polder. Deze stichting heeft tot doel “de fondsen te werven die nodig zijn 
om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken” en heeft de ANBI-
status. 
Het hospice steunen  kan eenvoudig met deze QR code. Scan met uw te-
lefoon de code en maak het bedrag over dat u wenst te doneren. Dank u 
wel! 
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‘HEIDE-BES’ MET ENERGIE 

 
Na een kleine enquête onder de leden van “Heide Bes met Energie”, met de 
vraag wie er wil blijven deelnemen bleek, dat een aantal leden stopten. De 
overige leden gaan in de huidige “stand by” stand door, waarbij gereageerd 
wordt op mogelijke vragen uit de wijk op het gebied van duurzaamheid en 
aanleidingen uit de actualiteit. De commissie bestaat nu uit: 
• Daniel Kool 
• Jeroen Timmers 
• Richard Zandbergen 
• Pim Wegbrands 
• Jolt Oostra 
Deze deelnemers zijn bereikbaar via het mailadres: energie@heidebes.nl.   
 
Jolt Oostra 

 
 
MOGELIJKE ONTSLUITING WILSONPAD VOOR AUTO’S 
 
ALV van ‘Heide-Bes’ van 30 maart 2022: 
Standpunt ‘Heide-Bes’ ten aanzien van een mogelijke ontsluiting van het 
Wilsonpad voor auto’s:  
Het bestuur van ‘Heide-Bes’ heeft de kwestie van de mogelijke ontsluiting 
Wilsonpad door de gemeente voor auto’s ingebracht in de ALV en toege-
licht. Tijdens de daaropvolgende discussie waren de reacties daarop 



 16 

  
 
 

unaniem afwijzend. Daarnaast werd het voorstel van het bestuur om zo no-
dig naar ratio in kosten met betrekking tot juridische bijstand bij te dragen 
met een maximum van € 4000,- unaniem aangenomen. ‘Heide-Bes’ zelf 
neemt als vereniging geen initiatief tot  juridische stappen. 
 
Resultaten enquête op de ALV van Heide-Bes: 
Op de ALV waren 60 leden aanwezig 
De daar uitgedeelde enquêteformulieren zijn 34 keer ingeleverd, 29 x op 
papier en 5 x digitaal (geen formulieren van bestuursleden en stellen leveren 
doorgaans 1 formulier in) 
 

 
 
Tabel: Samenvatting van de genoemde resultaten, aantal malen dat een on-
derwerp genoemd is. 
 
Bijeenkomst met de Zuurbesbewoners en de Gemeente op 26 april 2022: 
De bijeenkomst van 6 Zuurbesbewoners met de gemeente (2 personen), in 
aanwezigheid van de bewoner van BLR451 als belanghebbende, leverde 
geen verrassingen op: 

• Over de tekening met het ontwerp van het hier en daar iets verbrede 
fietspad en de aansluiting op de Nesseweg is nauwelijks gesproken. 

• Onderwerp van gesprek was vooral de onderbouwing van de ge-
maakte keuzes (ontsluiting BLR451 via Rottekade of fietspad) en de 
afweging van alternatieven. Beide waren niet of nauwelijks beschik-
baar. De gemeente belooft een aantal gegevens aan te leveren. 

• De uitrit van BLR451 naar het Wilsonpad wordt door de bewoner niet 
opgeknapt zolang hij niet weet wat er gaat gebeuren. Inmiddels (20-
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6) zijn de rijplaten verdwenen en is de uitrit voorzien van aangestampt 
betongranulaat. Hij betaalt de eventuele aanpassingen van het fiets-
pad, zijn gebruik van het fietspad met de auto wordt door de gemeente 
gedoogd tot de nieuwe situatie gerealiseerd is. 

• De procedures voor de herbestemming van het fietspad zijn nu: een 
te nemen verkeersbesluit en de aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning. Tegen beide kan bezwaar aangetekend worden. En dat zal wel 
gebeuren 

• Er is geen vervolgafspraak gemaakt. 
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Het is zomer en Bessie is meer 
dan ooit lekker buiten aan het 
genieten van onze schitterende 
groene wijk. Niet alleen omdat 
Fifi en Bessie zo genieten van het 
heerlijke weer en het groen, 
maar ook om even weg te vluch-
ten van alle ellende in de we-
reld.  
De oorlog in Oekraïne, de hon-
gersnoden in Afrika en de apen-
pokken wel of niet. Corona weg? 
En Bessie stikt bijna in de stik-
stof…Dan is onze wijk toch de 
perfecte plek om weg te dromen 
langs de slootjes waar de kikkers 
luid kwaken, de vogels druk 

kwetteren en de eerste schild-
padden loom in de sloot drijven. 
Even gewoon weg van die el-
lende. Heerlijk. 
Bessie kan alleen maar hopen 
dat alle bewoners de schoonheid 
en de rijkdom om ons heen nog 
zien. Tja, tuurlijk zijn er erger-
nissen over luid scheurende mo-
toren, gevaarlijk rijdende auto’s 
over een niet nader te noemen 
fietspad dat Bessie al maanden 
mijdt, speelveldjes die niet zijn 
geworden wat we dachten dat ze 
zouden worden …Maar als Bes-
sie even stilstaat en kijkt naar 
Fifi en alle schoonheid om haar 
heen. Bessie wordt zo blij van de 
Heides en de Bessen en alle 
mooie mensen die daarin wonen 
en genieten. Lukt dat niet? Doe 
als Bessie! Want als je stilstaat 
zie je tenslotte meer. 
 
 

 
Bessie Heidemans 

 

 


