Bewoners Organisatie Ommoord - BOO

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:
1. De activiteiten van de BOO en de werkgroepen
2. Openbare ruimte
3. Wijkbelangen verenigingen zoals Heidebes
en de Historische vereniging
4. Wijktuin
5. Ommoordse veld
6. A13 - A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren
Onze werkgroepen zijn het hele jaar actief met deze aandachtsvelden en
hebben als doel om te werken aan het behoud van een goede en leefbare woonomgeving. Wilt u meedoen meld u dan aan op info@boo.nl
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Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners informeren over zaken
waar wij aan werken en belangrijk vinden voor het leefklimaat en het
welzijn van de wijk Ommoord.
Dat betekent dat wij ook artikelen verzamelen en schrijven over onze
activiteiten en over andere organisaties en initiatieven die wij van belang
vinden voor dit doel.

James Oesi en Diamanda Dramm in het Ommoordse
Veld op contrabas en viool
Aan het begin van dit seizoen werden we verrast door het verzoek van James Oesi
om te mogen optreden in het Ommoordse Veld.
James Oesi is een groot talent op de contrabas. We zagen hem al
eens op televisie bij Podium Witteman en in mei stond er een
paginagroot stuk over hem in de NRC omdat hij een contrabasfestival
organiseerde.
Hij is 28, opgegroeid in Zuid-Afrika. Hij studeerde in 2012 aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag af met een tien en begon
daarna aan een carrière op de contrabas als solo-instrument. Hij is
regelmatig te horen op de radio en in concertzalen in het hele land.
Op 13 augustus speelt hij op De Blijde Wei samen met Diamanda
Dramm. Zij studeerde cum laude af op viool aan het conservatorium
in Den Haag. Op haar dertiende speelde zij al in het Concertgebouw
in Amsterdam bij de opening van het Holland Festival. Zij won verschillende prijzen.
Het programma wordt een mix van klassieke muziek van onder
andere Bach en Biber en moderne muziek van onder andere Edgar
Meyer en Willem Breuker. Wij vinden het fantastisch om deze bijzondere jonge musici in het Ommoordse Veld te kunnen beluisteren.
Het concert is van 15.00-16.00 uur op De Blijde Wei. U bereikt de
kinderboerderij per auto of openbaar vervoer vanaf de President
Wilsonweg, u loopt dan het Kikkerpad af. Alleen met de fiets is de
boerderij te bereiken langs de Rotte op het officiële adres Bergse
Linker Rottekade 435 te Rotterdam. Er is een invaliden parkeerplaats vlakbij het hek van de kinderboerderij, anderen parkeren
aan de President Wilsonweg.
De concerten op de kinderboerderij zijn gratis, financieel
worden zij mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Prins Alexander.
Mary Gerritse-Deijsselberg
Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
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Op Zondag 13 augustus concert
Ommoordse Veld

Uitspraak Raad van State over
"Tracébesluit A16 Rotterdam"
Op 2 augustus heeft de Raad van State uitspraak
gedaan over de bezwaren tegen het
"Tracébesluit A16 Rotterdam"
Teleurstellend is, dat van zestien bezwaarschriften, waarmee vele tientallen bezwaren werden ingediend, slechts
één bezwaar is gehonoreerd.
Dat betreft de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS),
maar dit blijft zonder rechtsgevolgen, omdat die EHS grenzen inmiddels
zijn aangepast. Alle andere bezwaren zijn ongegrond verklaard, waaronder het mede door de BOO ingediende beroep van de Natuur-en
Milieufederatie Z-H.
De A16 Rotterdam mag er dus komen en er veranderd niets meer aan
het Tracébesluit. Door deze uitspraak is er geen verder beroep meer
mogelijk. Door alle vrijwilligers is er de afgelopen jaren het maximale
uitgehaald en daarmee is er gedaan wat er kon.
Belangrijk resultaat was, dat wordt voldaan aan de zogenaamde "Saldo
Nul" eis, waardoor geluidhinder en luchtkwaliteit niet slechter worden
dan nu aanwezig. Vanzelfsprekend blijven we het traject nauwlettend
volgen en waar nodig geven we (on)gevraagd input.
Wij nemen deel aan overleg met de gemeente over de aanpassingen
van de omgeving buiten de grenzen van het tracébesluit (inrichting Terbregseveld en Rottekruising) en met Rijkswaterstaat over het beperken
van overlast tijdens de bouw.
Verder zullen wij ons blijven inzetten voor verbetering van de situatie in
die delen van Ommoord waar Saldo Nul onvoldoende is, omdat er nu
reeds meer geluidhinder is dan de norm. Daar hoort u binnenkort meer
over.
Het Persbericht van de RvS: www.raadvanstate.nl/pers/persberichten
De uitspraak zelf (112 A4-tjes) : www.raadvanstate.nl/uitspraken
Paul Scheublin
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(voorheen A13/A16 genoemd).

Heeft u iets over uw wijk
te melden op het gebied
van schoon, heel of veilig?
Op woensdag 23 augustus
staat op De weekmarkt Hesseplaats
in Ommoord een WijkServicebalie010.
Daar kunt u met iemand van gemeente
Rotterdam praten over eventuele
problemen die u ervaart in de wijk.

Is het ergens vervuild, of is er iets kapot of onveilig?
Laat het ons weten bij de WijkServicebalie010 en wij helpen u direct.
Wanneer
Waar?

: woensdag 23 augustus 2017
: Van 12.30 – 14.30 uur op de weekmarkt in Ommoord
(Hesseplaats)

Bij problemen die niet meteen opgelost kunnen worden, maken we voor
u een melding die zo snel mogelijk behandeld wordt.
U kunt overigens zelf altijd iets over schoon, heel of veilig op straat
melden,
door te bellen met de gemeente op telefoonnummer 14010.
Of u maakt een digitale melding via www.rotterdam.nl/meldingen
of met de BuitenBeter app,
deze u kunt downloaden via www.rotterdam.nl/buitenbeterapp.
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Kent u de gratis haal- en
brengservice van Bibliotheek Rotterdam?
Meld nu iemand aan voor
Bibliotheek aan Huis en
ontvang een boekenbon van €10.

Dhr_en_Mw_Van_Welzen_met_vrijwilliger_Wil_Blom_Eric_Fecken

Bibliotheek aan Huis is er voor leden die fysiek niet in staat zijn naar de
bibliotheek te komen. Een vrijwilliger komt op bezoek om te horen wat de
leeswensen zijn en gaat naar de bibliotheek om boeken te lenen en ook
weer terug te brengen.
Mevrouw Van Welzen (88) maakt al een aantal jaar gebruik van Bibliotheek aan Huis. UVV-vrijwilliger Wil Blom komt iedere maand met een
stapeltje boeken op bezoek. Blom: “Ik vind het belangrijk dat mensen
kunnen blijven lezen als ze dat willen. Het is toch verschrikkelijk als
mensen graag lezen, maar zelf niet meer de boeken kunnen halen?”
Mevrouw Van Welzen is enthousiast: “Wil kiest altijd de boeken voor mij
uit. Ik houd van lezen, dus ik ben er heel blij mee.”
Meld nu iemand aan voor Bibliotheek aan Huis en ontvang een boekenbon van €10
Kent u iemand die geholpen zou zijn met Bibliotheek aan Huis? Neem
dan contact op via bibliotheekaanhuis@bibliotheek.rotterdam.nl of
010-281 61 00.
Deze actie is geldig t/m 15 september 2017.
Met vriendelijke groet,

Centrale Bibliotheek Rotterdam
Hoogstraat 110, 3011 PV ROTTERDAM 010 2816100
www.bibliotheek.rotterdam.nl
klantenservice@bibliotheek.rotterdam.nl
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Over de fascinerende vleermuis
organiseert IVN afdeling Rotterdam
en omstreken een tweeluik, namelijk een lezing (op donderdagavond
31 augustus) en een excursie (op
donderdagavond 7 september).
De lezing wordt gegeven door een vleermuisexpert die onder meer
jarenlang onderzoek heeft gedaan naar vleermuizen in het Kralingse
Bos; de excursie wordt begeleid door twee medewerkers van Bureau
Stadsnatuur.
De vleermuis is het enige vliegende zoogdier. Het is alom aanwezig, ook
in bebouwde omgeving, maar is weinig bekend en gekend.
Er gaan ook allerlei fabels over de vleermuis. Tijdens de lezing zult u
meer te horen en te zien krijgen over de bijzondere levenswijze en het
nut van vleermuizen.
Gelet op het beperkt aantal plaatsen bij de lezing en de excursie, is
inschrijving vooraf verplicht.
Dit kan per e-mail (liesbethdenhaan@gmail.com).
Na aanmelding ontvangt u bericht of er nog plaats is.
Tijd en locatie lezing: 31 augustus, LCC Romeynshof, zaal Briand,
open vanaf 19.30 uur.
Toegang voor niet-leden IVN-afd. Rotterdam is € 7,50 (contant te voldoen bij de zaal).
Tijd en locatie excursie: 7 september, Kralingse Bos, vertrek om
20.15 uur; locatie nader te bepalen.
Bij over-intekening van de excursie hebben degenen die de lezing
hebben bijgewoond voorrang bij deelname aan de excursie.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot Liesbeth den
Haan op tel. 06-47046122.
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Lezing en excursie over Vleermuizen.

Deze boerderij uit 1876 werd later de Kinderboerderij, datering ca 1946-1947

Op 9 en 10 september staat het op de Kinderboerderij De Blijde Wei bol
van de activiteiten in het kader van Open Monumenten en het 40 jarig
bestaan van de Kinderboerderij.O.a. wandelingen, concerten, exposities
en lezingen.
Elk jaar is het tweede weekend van september, Open Monumenten Dag
Rotterdam. Dit jaar is dat op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017.
Het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ past uitstekend bij de viering
van het 40-jarig bestaan van Kinderboerderij ‘de Blijde Wei’. Waarom?
Buitenlui ─ bezoeken in groten getale deze prachtige kinderboerderij.
Burgers ─ de bewoners van Ommoord ─ zijn hier kind aan huis. En
Boeren bouwden deze hoeve in 1876. Onze plannen? Een lezing, wandelen, archeologische vondsten, historische foto’s, misschien kennismaken met de laatste boer van deze hoeve, beeldende kunst in relatie
met het thema en op zondag een concert. Definitieve programmering;
www.ommoordsepolder.nl
Dit OMDR-weekend wordt georganiseerd door Historische Commissie
‘De Ommoordse Polder in samenwerking met Werkgroep
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Zoals elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commissie
"De Ommoordse Polder" op donderdag 17 augustus een inloopmiddag in
"Het Huis van de Wijk" (Gerard Goosenflat), Thomas Mannplaats 150,
3069 NE Rotterdam.
Er is een uitgebreid archief van foto's en krantenartikelen over
Ommoord en de voormalige Ommoordse Polder beschikbaar, maar ook
filmpjes, landkaarten en luchtfoto's zijn te bewonderen. Ook zijn
recent vitrinekasten ingericht met oude vondsten uit het Ommoordse
Veld. Wilt u iets weten, of heeft u zelf foto's of andere dingen die
interessant kunnen zijn, loop dan donderdagmiddag even binnen. U bent
welkom van 13:00 tot 16:00 uur.
www.ommoordsepolder.nl

Stuur deze mail door aan mensen in uw omgeving of naar de organisatie
waar u bij aangesloten bent.
Als u zich wilt aanmelden voor deze nieuwsbrief kunt u een mailtje
sturen naar
info@boo.nl
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