kortweg de BOO genoemd, houdt zicht al bijna 50 jaar bezig met behartigen van de belangen van de inwonersvan Ommoord. Meermaals
hebben wij het bouwen van woningen op het Ommoordseveld tegen
kunnen houden zodat dit unieke gebied behouden is voor ons als
bewoners. Toen jaren geleden de metro hier werd aangelegd gebeurden
er regelmatig ongelukken op de onbewaakte spoorovergangen mede
door onze inzet zijn hier door de gemeente AHOB’s geplaatst. Dit zijn
enkele voorbeelden van zaken die wij bereikt hebben. Dit alles doen wij
als vrijwilligers samen met onze werkgroepen die wij hieronder nader
toelichten.

Informatiepunt (Romeynshof)

Ons informatiepunt is dagelijks geopendenhierkuntuterecht met al uw
vragen over Ommoord.U vindt hier o.a. folders over de Wijktuin, Ommoordseveld, Historische vereniging, enz. Tevens heeft VraagWijzer er
iedere donderdagochtend spreekuur. Heeft u vragen of problemen op
juridische gebied of ingewikkelde brieven, uw gezondheid,financiën of
schulden? En komt u er zelf niet uit? Kom naar het spreekuur.

Ommoordseveld

Deze werkgroep is ontstaan om woningbouw op het Ommoordseveld
tegen te houden en istoeneen samenwerking met de BOO aangegaan.
In voorjaar en zomer worden iedere maand concerten georganiseerd,
welke vrij toegankelijk zijn voor publiek. Burgermeester Aboutaleb is
diverse keren samen met zijn vrouw op bezoek geweest. Daarnaast
zorgt deze werkgroep ervoor dat het beheer van het veld door de
gemeente goed wordt uitgevoerd en hebben zij ondermeer gezorgd voor
informatieborden, het planten van fruitbomen, tevens organiseren zij
ieder jaar excursies in het gebied.

Wijktuin

Verscholen tussen de flats ligt Ommoord’s trots De Wijktuin. Als 45 jaar
verzorgen onze vrijwilligers het onderhoud van deze tuin, zij zijn hier
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iedere woensdagmiddag en doen dit in samenwerking met de afdeling
stadsbeheer van de gemeente. De wijktuin herbergt inmiddels een
unieke flora en fauna.

Opzoomeren

Deze werkgroep geeft advies aan de Opzoomeraars in onze wijk. Tevens
zorgen zij voor uitbetaling van de aangevraagde subsidies. Onze aanpak
is zo succesvol dat Ommoord, op gebied van Opzoomeracties de meest
actieve wijk in Rotterdam is en onze aanpak door de gemeente in andere
wijken wordt gepromoot. https://www.opzoomermee.nl/

Werkgroep Zonder Naam

De doelstelling van de werkgroep is om mensen met financiële problemen in de wijken Ommoord, Zevenkamp enNesselandete helpen.

Historische Commissie “De Ommoordse Polder”

Deze commissie is onderdeel van Bewonersvereniging "Heide-Bes". Zij
onderzoeken de geschiedenis van het gebied waarin vanaf 1965 de wijk
Ommoord is ontstaan. In dit gebied liep al decennia lang de Ommoordseweg. De geschiedenis van deze weg is vastgelegd in het boekje "De
Ommoordseweg van begin tot eind".
Dit boekje is verkrijgbaar bij het informatiepunt van de BOO.

HVO

Bijna 50 jaar is de Huurdersvereniging Ommoord een begrip en van
groot belang om voldoende tegenwicht te vormen bij de regelmatige
gesprekken met de verhuurders. Tevens is er regelmatig overleg met
andere belangenorganisaties, zowel in de regio als op landelijk niveau.

Bewoners Organisatie Ommoord - BOO
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Samenwerkingsverbanden

Dit jaar hebben wij ons hard gemaakt om de geluidsoverlast in
onze wijk onder de aandacht te brengen van het stadhuis. Ook
volgende jaar zullen wij hiermee doorgaan.
Wij zijn van mening dat er meer moet worden gedaan om de
(geluids-) overlast terug te dringen.
Vanuit de wijk hebben wij al veel bijval gehad en voorbeelden waarbij mensen aangeven dat nu de geluidsoverlast veelal te hoog is.
Wij verzoek u de petitie te ondertekenen via onze website
www.ommoordheeftergenoegvan.nl
Daarnaast heeft de BOO nog veel andere activiteiten die we bij u
onder de aandacht willen brengen.
De Bewonersorganisatie Ommoord wenst een u een prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Op vrijdag 12 januari aanstaande houdt de BOO zijn nieuwjaarsreceptie.
Hierbij nodigen wij u om dit met ons te vieren.
Inloop begint om 19.30 hierbij nodigen wij u uit om met ons dit te
vieren.
OMMOORD
HEEFT
ER GENOEG
VAN

IN OMMOORD

TIENMILJOEN
DECIBEL MINDER PER DAG
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nie uwjaarsreceptie

Beste mensen,

STOP

HERRIE

STANK

FIJNSTOF
WIJ HEBBEN ER NU AL GENOEG VAN
Kijk op www.ommoordheeftergenoegvan.nl
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OMMOORD GEEN TWEEDE OVERSCHIE?

Ook dit jaar organiseerde de Werkgroep Ommoordse Veld Open &
Groen met steun van de gebiedscommissie Prins Alexander weer vijf
zomerzondagmiddagconcerten op De Blijde Wei. Het belangrijkste doel
van onze werkgroep is om mensen naar het Ommoordse Veld te lokken
en ze te laten ervaren hoe mooi het gebied is. In het voorjaar met het
tere groen en het bloeiende fluitenkruid is het misschien wel op zijn allermooist. Bewoners van Ommoord moeten dit gebied goed gebruiken en
met elkaar goed bewaren.
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Ommoordseveld samen met de Wijktuin
muziek en natuur.

Bewonersinitiatief
De ervaring leert dat dit bewonersinitiatief bijdraagt aan de sociale cohesie in Ommoord. Mensen van allerlei leeftijden en met diverse achtergronden komen met elkaar in contact. We zien ouderen, ook mensen
alleen, voor wie het op zondagmiddag een leuk uitje is. Maar omdat het
op de kinderboerderij is, zijn er ook altijd veel jonge gezinnen. Het is leuk
om te zien hoe jong en oud samen genieten van de muziek.
Ecologisch beheer
Wat betekent ecologisch beheer eigenlijk? Het is in elk geval de
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ommoordseveld
bedoeling om daarmee de biodiversiteit in de stad te vergroten. Zo wordt
bijvoorbeeld het gras minder vaak gemaaid dan vroeger. Daardoor groeien er meer bloemen in de bermen en zijn die aantrekkeljker voor bijen,
vlinders, andere insecten en vogels. Om soortenrijkdom te bevorderen
worden woekeraars als braamstruiken regelmatig flink gesnoeid.
Jammer van de bramen, maar wel
noodzakelijk onderhoud.
Er worden houtwallen gemaakt als
schuilplaats voor vogels en kleine
dieren, er is een paddenpoel

De Wijktuin in Ommoord is volwassen, geworden. Dat begon al met het
predicaat “Groenpunt” in 2006, als zodanig erkend door 7 Rotterdamse
organisaties op het gebied van Natuur en Milieu.
Vervolgens in 2007, toen de Wijktuin 35 jaar oud was, heeft ook onze
locale overheid de tuin een statuur gegeven waar ze recht op heeft:
binnen het kader van het gemeentelijk bestemmingsplan is de Wijktuin
nu officieel tot natuurgebied verklaard. Hiermee is ons geliefde park
voorgoed beschermd tegen bedreigende invloeden van buitenaf.
Deze laatste erkenning geldt tevens voor het gebiedje ten westen van de
oorspronkelijke Wijktuin. Met dit iets jongere parkgedeelte erbij heeft de
Wijktuin definitief vorm gekregen.
Dit westelijk deel van het park heeft in 2006 een kwaliteitsimpuls ondergaan door middel van een Groene Duimen-project.
Een bewonersinitiatief heeft zich hier hard voor gemaakt, wat beloond
werd met een Groene Duim. Diverse technische verbeteringen zijn
uitgevoerd en onderhoudsachterstanden werden weggewerkt.
constant ecologisch beheer), kunnen we onderhand wel vaststellen dat
zij nu min of meer “af” is.
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En er is een vernieuwd Beheerplan voor de Wijktuin opgesteld. Voor de
langere termijn is daarin het te voeren beheer vastgelegd, wat de duurzaamheid van het geheel ten goede komt. En als het goed is ook de
diversiteit aan flora en fauna.
Hoewel de Wijktuin altijd in ontwikkeling zal blijven (we kunnen de natuur
nu eenmaal niet dwingen, maar wel begeleiden door middel van een vrij
constant ecologisch beheer), kunnen we onderhand wel vaststellen dat
zij nu min of meer “af” is.
Met haar officiële status en samen met de opgeknapte “westelijke” Wijktuin, is Wijktuin Ommoord nu definitief volgroeid.
Verheugend is verder de blijvende rol, die is weggelegd voor de club
vrijwilligers van de Wijktuin. Wekelijks actief in het onderhoud van de tuin
( maar ook bijv. als samenstellers van deze brochure) voeren zij hun
buitenwerkzaamheden uit in de gehele Wijktuin, aan beide zijden van de
singel. Als enthousiaste bewoners houden zij zo, samen met ons ambtenaren, een waardevol stuk groen in Rotterdam op peil.
Kijk op YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=VP7jiNvm56k
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Ommoord 1970

Zoals elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commissie
"De Ommoordse Polder" 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.
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