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. Nieuwe A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren
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Ons informatiepunt in de hal van het
wijkgebouw de Romeynshof is op werk
dagen geopend van 13.30 tot 15.30 uur
en daar kunt u terecht met al u vragen
over Ommoord.
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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

BOO

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.
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Bewoners Organisatie Ommoord BOO
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Op vrijdagavond 11 januari vanaf 19.30 organiseren wij in
wijkgebouw de Romeynshof onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle bewoners en vrijwilligers.
Om 20.00 uur zal de voorzitter van de BOO namens het
bestuur ontwikkelingen binnen de wijk en de activiteiten van
het afgelopen jaar toelichten.
U bent van harte welkom om met elkaar dit nieuwe jaar in te
luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

BOO

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
van de Bewoners Organisatie Ommoord
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Brief aan het College van Lansingerland:
Onderwerp: naamgeving van A16 tunnel door het Rottemerengebied

Mijn motto voor de naamgeving is: ‘De tunnel vertelt waarom hij hier ligt en toont daarmee het
belang van Rottemerengebied’ aan.
Waarom is in 2012 besloten tot een tunnel. In de argumentatie voor een tunnel heeft steeds
centraal gestaan het belang van het Recreatiegebied Rottemeren voor de regio.
Belangrijk bij die argumentatie was het belang dat aan dit gebied werd toegekend in het ”Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020” (RR2020).
Dat was een in 2005 vastgesteld Provinciaal Streekplan, tevens Regionaal Structuurplan. In dit
plan wordt het Rottemerengebied neergezet als één van de drie zogenaamde ‘Regioparken’ die
van groot belang zijn voor de leefbaarheid van de regio. Naast het Rottemerengebied waren dat
ook Midden Delfland en Midden IJsselmonde.
De kwalificatie als Regiopark in RR2020 staat aan de basis van het bestaan van deze tunnel. Het
was het belangrijkste aanhakingspunt voor de inspraakactiviteiten om een tunnel door dit
gebied te bepleiten. Het gaf de betrokken gemeenteraden een overtuigend argument in handen
voor de stellingname: “Je kunt niet overal een tunnel eisen, dat kan alleen op die plaatsen waar

BOO

In het AD Rotterdam-Oost van 12 september leest ik dat er discussie is ontstaan over de naam
van de A16 tunnel door het Rottemerengebied. Ik lees in het AD artikel dat in uw Raad een
meerderheid de voorkeur zou willen geven aan de naam ‘Chabottunnel’ in plaats van “Rottemerentunnel” hierbij. Graag wil ik u mijn mening geven over de naamgeving van deze tunnel.
Bij velen ben ik bekend als initiatiefnemer van het “Platform RegioparkRottemeren A13/A16”
waarin ik 19 bewonersverenigingen en belangenorganisaties bijeen bracht. Namens dit platform
heb ik vanaf de startnotitie in 2005 met diverse inspraakreacties en zienswijzen een tunnel door
het Rottemerengebied bepleit. Ik ben daarmee in belangrijke mate verantwoordelijk voor het
eindresultaat van de 2km lange tunnel door het Rottemerengebied waartoe in 2012 werd
besloten. Toen als landtunnel ingepakt in een 9m hoge dijk, die bij de vaststelling van het
Tracébesluit in 2017 nog eens met 5 m werd verlaagd door de tunnel deels in de grond te laten
verzinken. Vanuit deze achtergrond veroorloof ik mij een plaats in deze discussie met enige
inspraak in de naamgeving van deze tunnel.

december 2018

Geachte Raadsleden,
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A16-Chabottunnel

In gesproken tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018
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Wat is de meerwaarde van de naam Rottemerentunnel voor deze tunnel Het bestaan van deze
tunnel is dus onherroepelijk verbonden met het belang van het Recreatiegebied Rottemeren.
De A16 (toen onder de werknaam A13/A16 bekend) doorkruist dit recreatiegebied, dat zijn naam
ontleent aan de Rottemeren, maar zich uitstrekt van A20 tot A12, globaal begrensd door het
beheersgebied van het Recreatieschap Rottemeren.
Dat de tunnel niet onder de Rottemeren zelf door gaat is dus niet het punt, het gaat om de
doorkruising van het regionaal recreatiegebied van die naam. Wat is er nu mooier dan de argeloze automobilist die een tunnel in duikt met die naamgeving en passant te vertellen dat hij hier
het ‘Recreatiegebied Rottemeren’ kruist.
Je laat dan weten: “Deze tunnel ligt hier omdat dit recreatiegebied dat waard is”, (hier doen wij
wat in Amelisweerd niet is gelukt). Een stukje gebiedspromotie waardoor bij de passant misschien het idee op komt er eens naartoe te gaan op een vrije dag en zo de kwaliteiten te ontdekken. Het gebied heeft wel bezoekers nodig.
Onbekend maakt onbemind en dat is niet goed voor het gebied. Ondernemers investeren in
gebiedspromotie met de campagne “Ook dit is de Rotte” (Plezierrivier de Rotte). De naam Rottemerentunnel is dan tevens een welkome aanvulling als een vorm van gratis gebiedspromotie
met zeer groot bereik.
Begrijp mij goed, ik heb niets tegen een eerbetoon aan Chabot, maar dat kan ook op een andere
wijze. Een koppeling van de naam van de tunnel aan de reden dat deze tunnel hier ligt heeft een
duidelijke meerwaarde en moet daarom wat mij betreft de voorkeur krijgen. Voor Chabot is
wellicht een meer bij zijn werk passend eerbetoon te bedenken dan een snelwegtunnel. Zou
Chabot het er eigenlijk wel mee eens zijn geweest, dat er een snelwegtunnel naar hem wordt
genoemd, als hij dat geweten zou hebben?
Mijn conclusie: Er is geen passender naam voor de tunnel dat Rottemerentunnel. Ik hoop dat uw
Raad zich ook hierin kan vinden.
Ir. P.C. (Paul) Scheublin c.i.
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A16-Chabottunnel

het echt moet en met de vaststelling van het RR2020 heeft de Raad impliciet ook de argumenten
vastgesteld op basis waarvan zij nu moet concluderen dat met recht kan worden geëist dat een
tunnel hier echt moet”.

Dit jaar kan men een hele nieuwe serie Stadsplanken verwachten van allerlei Rotterdamse
kanjers, waaronder de Els. Deze unieke broodplanken worden gemaakt in samenwerking
met sociale werkplaatsen uit de regio en zijn
vanaf begin december te koop in de winkel
van Buurman in de Keilewerf of via de website.
Voor extra informatie of een reservering van
een stukje stadshout kan men naar
www.buurman.in/stadsplank of onze winkel!
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onder een plataan van de Coolsingel! Begin dit
jaar haalden we stammen in huis van omgewaaide of gekapte Rotterdamse stads-bomen.
Een van deze stammen is een Els die stond
langs het Callunapad en tijdens de storm is
omgewaaid. Inmiddels is het merendeel van
het hout gedroogd en gaat het bomen project
van start. We gaan er onder anderen Stadsplanken van maken, maar ook tafels en
andere mooie producten.
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Terwijl we hout importeren vanuit de hele
wereld staat onze stad vol mooi bomen die
regelmatig door de gemeente moeten worden
gekapt wegens ziekte, verbouwing of gevaar.
Zonde om die mooie stammen in de versnipperaar in te laten verdwijnen vinden wij van
Buurman.
Onze winkel en werkplaats in Rotterdam
West zet zich al 4 jaar in voor lokaal hergebruik van hout. Veelal op het gebied van
restmaterialen uit de bouw en industrie,
maar met hout van stadsbomen kan ook nog
ontzettend veel worden gedaan.
Een Stadsplank is een lokale en duurzame
broodplank, gemaakt van gekapte bomen uit
de stad. Buurman werkt samen met Stadsplank om deze bomen een nieuw leven te
geven. Stadsplank bestaat al een aantal jaar.
In Rotterdam hebben wij vorig jaar de eerste
lading planken gemaakt, van een Esdoorn uit
het Kralingse Bos. Dit jaar verwachten we een
hele hoop nieuwe mooie stadsplanken te
maken van Rotterdamse bomen die om allerlei redenen zijn gekapt afgelopen jaar. Waar-
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Gekapte bomen uit onze eigen stad

Stadsplank van Buurman.

50Jaar Ommoord Festival

50Jaar Ommoord Festival
Waarom?
Omdat Ommoord als volwassen woonwijk
50 jaar bestaat,
Het een fijne woonwijk is met veel verenigingen ,
Er steeds meer jonge gezinnen komen
wonen,
Het gewoon leuk is om grootschalig
wijkfestival te hebben,
En " last but not least" , het goed is voor
het wijkgevoel.
Daarom de volgende Oproep:
Bent u zelf actief op het gebied van muziek ,
toneel , cabaret of wat dan ook waarvan u
denkt " dat zou misschien leuk zijn om te
doen".

Of kent u iemand uit , bij voorkeur, Ommoord
die aan dit profiel voldoet.
Schroom dan niet en neem contact op met de
Bewoners Organisatie Ommoord.
Dat kan via Info@boo.nl, onder vermelding "
Festival"
Of
Kom langs bij het Info Punt van de BOO in de
Romeynshof en laat daar uw gegevens
achter.
Openingstijden zijn op werkdagen van 13.30
tot 15.30 uur
Vergeet niet te vermelden wat uw bijdrage
kan zijn.
Er wordt in alle gevallen contact met u opgenomen over een eventuele rol voor u.
Bestuur BOO

BEWONERSORGANISATIE
OMMOORD

MuziekRoute

14 september
Food&Festival

HistorischOmmoord
SuperKoren
KunstRoute

BOO

Volgend jaar na de Zomer willen wij een grote
wijkmanifestatie organiseren onder het motto
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OPROEP!!!
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50jaar Ommoord Festival

Bew o ne rs O rgan iseren Ommoord
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nieuws historisch ommoord

Inloopmiddag

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.

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.

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

www.ommoordsepolder.nl
mail: historie@heidebes.nl
Stuur deze mail door aan mensen in uw
omgeving of naar de organisatie waar u
bij aangesloten bent.
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Uit publicaties de laatste week blijkt dat wij
in het algemeen te weinig bewegen. Nu het
weer vanwege de herfst en de naderende
winter minder uitnodigt om buiten te zijn,
kun je in de sporthal onder leiding van gecertificeerde leraren verantwoord bezig zijn met
bewegen.
Speciaal voor de 50-plusser: je kunt op woensdag- en donderdagochtend, van 9 tot 10, van
10 tot 11 of van 11 tot 12 een uurtje lekker
bezig zijn. De verschillende spiergroepen
krijgen aandacht, terwijl ook de geest wordt
gescherpt. Op een ongedwongen manier en
zonder competitie is iedereen bezig, soms
individueel, soms met meerdere personen
samen. Niets moet en alles mag.
Ook de sociale contacten zijn belangrijk. Na
afloop van de les kun je onder het genot van
koffie of thee bijkomen en bijpraten en met
elkaar van gedachten te wisselen.
Kom eens een keer vrijblijvend kijken of, beter
nog, meedoen.
Badminton Instuif.
Iedere maandag- en vrijdagochtend tussen 10
en 12 uur kun je je onbekommerd uitleven
met racket en shuttle. Er staan 9 banen tot
onze beschikking: 6 banen waar in dubbels
tegen elkaar gespeeld wordt en een punten-

telling wordt bijgehouden. De andere drie
banen zijn gereserveerd voor mensen die
zomaar een “balletje” willen slaan.
Voorop staat het spelplezier. Het gaat om het
spel en niet om de knikkers. Toch wil je ook
wel eens fanatiek uit de hoek komen.
Als je (nog) niet bedreven bent in het spel,
zijn er genoeg mensen om je met raad en
daad terzijde te staan.
Waar?
In de Wion-sporthal aan de Max Planckplaats
300 in Ommoord, gelegen tussen de metrostations Binnenhof en Romeijnshof en gemakkelijk te bereiken, zowel met OV, te voet, met de
fiets of per auto.
Meer informatie?
Zie ook:
http://sportpunt.wion.nl/sport/seniorensport/senioren-sportief/
Of maak gebruik van het contactformulier:
http://wion.nl/contact/contactformulier/
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badminton instuif Sportpunt Wion

Beweegt u ook te weinig?

In ons hospice in Nieuwerkerk aan den IJssel, IJsselThuis en in ons hospice IJsselOever te
Capelle aan den IJssel, elk vier bedden groot, moeten we bijna dagelijks ‘nee’ verkopen aan
bewoners in hun laatste levensfase uit Ommoord. Dat mag natuurlijk niet! Wij willen dus
graag een hospice in Ommoord realiseren. Kleinschalig en huiselijk, zoals onze beide andere
hospices dat ook zijn. Om dat te verwezenlijken, is veel nodig: geld natuurlijk, maar zonder
vrijwilligers kan een hospice niet draaien. We zoeken dus vrijwilligers, zowel voor de zorg, als
bijvoorbeeld voor de ICT, maar ook voor de administra�e, voor facilitaire zaken, en nog veel
meer. Daarom vragen we uw hulp.
In de eerste instan�e zoeken we mensen die bekend zijn in de wereld van het fondsen
werven – want hoe banaal ook: zelfs een hospice kan pas begonnen worden, als er geld is.
Maar ook mensen met verstand van huisves�ng zijn welkom. Wilt u uw vrije �jd goed
besteden, wilt u zich in een nog op te ze�en hospice inze�en op uw vakgebied – of juist op
een heel ander gebied? Of hee� u vragen over dit onderwerp? Mail dan uw gegevens en/of
vragen naar de manager van onze hospices, Els Imthorn: eimthorn@ijsselthuis.nl of
eimthorn@hospiceijsseloever.nl
Zij zal uw eventuele vragen beantwoorden en u desgewenst uitnodigen voor een
kennismaking of de informa�eavond, die in het eerste kwartaal van 2019 gehouden zal
worden.

Helpt u mee?
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Laat niemand in eenzaamheid
sterven. Help ons bij het
opze�en van een hospice in
Ommoord!

