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
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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.
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Concrete maatregelen
Het Actieplan Boerenlandvogels is opgesteld
in samenwerking met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam.
Er staan concrete maatregelen in om akkeren weidevogels (samen ook wel ‘boerenlandvogels’ genoemd) meer ruimte te bieden:
Aanleg van drassige plekken in graslanden
op boerenland. In Zuid-Holland zijn inmiddels
meer dan 100 ‘plasdras’-gebiedjes aangelegd en
er komen er nog net zoveel bij. Daarnaast creëert de provincie in een aantal polders ook op
eigen graslanden plasdras-gebieden.
Extra ruimte voor het verbeteren van de
kwaliteit van de weide- en akkervogelgebieden.
Op boerenland onder andere door aanleg van
percelen met kruidenrijker grasland en beperking van de mestgift. In reservaten vooral door
het verhogen van het waterpeil.
Inrichten van kerngebieden voor weidevogels op grond van de provincie. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in de Zuidpolder van Delfgauw, in
samenwerking met gemeenten en Staatsbosbeheer.

Extra cursussen voor vrijwillige weidevogelbeschermers.
Zorg van ons allemaal
Het aantal weide- en akkervogels is de afgelopen decennia sterk afgenomen: tussen 1990 en
2014 is het aantal grutto’s in Nederland met
58% afgenomen. Het aantal scholeksters is in
dezelfde periode met 68% gedaald. De achteruitgang van deze karakteristieke soorten is niet
alleen slecht nieuws op zichzelf, maar laat ons
ook zien dat het niet goed gaat met onze leefomgeving. Weidevogels hebben bloem- en kruidenrijke graslanden nodig en de patrijs juist
variatie in het landschap. Dat zorgt voor voldoende voedsel in de vorm van insecten, wormen en zaden, en voor schuilmogelijkheden
tegen roofdieren. Als aan een of meer van die
voorwaarden niet voldaan is, kunnen op termijn
ook voor de mens belangrijke functies als bestuiving van gewassen, natuurlijke plaagbestrijding en wateropslag in het gedrang komen.
Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving
Zuid-Holland investeert in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Meer waterrijke en
diverse natuur om ons heen draagt bij aan onze
gezondheid, verhoogt de biodiversiteit en zorgt
ervoor dat we tegen een klimaatstootje kunnen.
Daarom werkt de provincie samen met inwoners, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een Zuid-Holland
met ruimte voor natuur en mens.
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Gedeputeerde Han Weber: “Ondanks inspanningen van velen gaat het al jaren niet goed met
typisch Hollandse vogels zoals de grutto, de
scholekster en de patrijs. Daarom moeten we
nog meer investeren om het tij te keren. Want
als het niet goed gaat met deze dieren, zegt dat
iets over de staat van ons landschap – ons natuurlijk kapitaal. Daarom hebben we nu het Actieplan Boerenlandvogels opgesteld en steken
we samen de handen uit de mouwen voor onze
boerenlandvogels.”

In drie regio’s onderzoek naar mogelijkheden
om het aantal insecten, het bodemleven en de
oppervlakte aan kruidenrijk grasland te verhogen.
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Zuid-Holland biedt boerenlandvogels geschikte ruimte
De provincie Zuid-Holland gaat samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen
voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels
zoals de grutto en de kievit. De laatste jaren daalden de aantallen weide- en akkervogels in heel Nederland sterk. Doel is om deze trend te keren. Hoe
de partijen dit gaan doen staat in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027.
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natuur in Ommoord

Zuid-Holland biedt
boerenlandvogels geschikte ruimte

april 2019

BOO
nieuwsbrief

problemen parkeren scootmobiel?

Scootmobiel: waar laten we dat ding?

Een steeds grote wordend probleem: wáár kan
ik mijn scootmobiel parkeren?!
De Stichting OSO - Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties - wordt regelmatig gevraagd naar advies omtrent dit
vraagstuk. Scootmobiels passen vaak niet in
het beleid van de corporatie, de ouderencomplexen, de verzorgingshuizen, de zorghotels.
Zelfs tot aan de particuliere galerijwoningen
wordt dit een vaak onoplosbaar probleem. En
dat kan niet, want waarom heeft iemand een
scootmobiel? Juist! Omdat hij/zij slecht ter
been is en dat apparaat gewoon nodig heeft.
Dat apparaat kan niet ergens worden weggemoffeld in een krappe ruimte waar je wel in,
maar nooit meer uit kunt rijden. En waar je
never nooit je apparaat kunt in- of uitkomen.
En dan zal dat ding ook nog eens opgeladen
moeten worden, want anders doet ie het niet.
Dat laatste geeft ook nogal eens reuring, omdat de stekker in een stopcontact gaat dat in
een gemeenschappelijke ruimte is geplaatst.
Kortom: gezeur en narigheid. Want soms is er
na uitvoerig overleg een plek gecreëerd waar
die scootmobiel kan staan (of die Scootmobiels kùnnen staan) en dan komt de brandweer met eisen over afsluiten van gangen of
galerijen en dan begint de hele heisa weer
opnieuw. Of je bent uiteindelijk in een containerhok terecht gekomen waar je dan ook nog
eens (rijdend!) bij de deurknoppen moet zien
te komen. Of in een zeer beperkte ruimte de
scootmobiel zien te keren…..
Iedere gebruiker van een scootmobiel dreigt
op deze wijze een paria te worden in een

woonomgeving waar niet of te weinig) is nagedacht over consequenties van dit hulpmiddel. Want dat is het uiteraard: een hulpmiddel
waar talloze gebruikers maar wàt content over
zijn, omdat ze weer meer mee kunnen doen in
de samenleving, maar als je je scootmobiel niet
kwijt kunt en/of niet kunt opladen, dan gaat
snel de aardigheid er af. Dan wordt het een
klein drama, regelmatig.
Verhuurders, Corporaties, Woonzorgcentra,
Verenigingen van Eigenaren, alle woonvormen
waar mensen Scootmobiels hebben of kunnen
krijgen: Laten we er gemeenschappelijk over
nadenken hoe we het leefgenot van een trotste
(nieuwe) bezitter van een scootmobiel niet direct hoeven te torpederen door er geen ruimte voor ter beschikking te hebben. Oké, het zal
hier en daar wat aanpassingen kosten, maar laten we het oplossen voordat het een probleem
wordt.
Namens de Stichting OSO Rotterdam: Dank
voor het meedenken!

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.

Jouw profiel
Voor de Stadsjury CityLab010 zijn wij op zoek
naar een voorzitter en elf leden. Wil jij aan de
Stadsjury deelnemen en voldoe je aan de onderstaande punten:
Je bent aantoonbaar deskundig op minimaal
één van onderstaande gebieden:
financiering van maatschappelijke initiatieven, met oog voor de organisatorische opzet.
uitvoering van maatschappelijke initiatieven
in de stad en de wijken, met oog voor de bredere context en wat dit voor de stad en de bewoners kan betekenen.
innovatie, met affiniteit om dit ook in te zetten voor maatschappelijke ontwikkelingen in
Rotterdam.
start-ups met oog voor wat er nodig is voor
opschalen of bestendiging van initiatieven.
Je levert goed onderbouwde adviezen. Je bent
goed op de hoogte van wat er speelt in de stad
en je weet wat er nodig is om van Rotterdam
een nóg betere stad te maken. Je woont en/of
werkt in Rotterdam, (hoewel niet bij de gemeente Rotterdam zelf, in verband met belangenverstrengeling) en je hebt een groot hart
voor de stad.

Kom zeker ook even langs op ons startevent
op donderdagavond 28 maart 2019 in de Kamer
van Koophandel. Meer informatie over CityLab010, http://citylab-010.nl/.
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Ons aanbod
Deelnemen aan de Stadsjury CityLab010, dé
energiebron van de stad Rotterdam!
Je bent van half september tot eind oktober
2019 beschikbaar voor het lezen van projectplannen en voor de bijeenkomsten van de
Stadsjury.
De frequentie van bijeenkomen van de jury is in
deze periode is tussen de 3 à 4 keer. Omdat dit
het eerste CityLab010-jaar is met een Stadsjury
kan er nog geen indicatie gegeven worden van
het benodigd aantal inzetbare uren per week of
maand.Er staat een vaste vergoeding tegenover
in de vorm van vacatiegeld: € 200,- per vergadering excl. reiskosten. De jury komt bijeen op
interessante plekken in de stad met veel potentie.
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Wij zoeken juryleden om de mooiste initiatieven te beoordelen!
Op 20 maart 2019 start de nieuwe ronde voor
CityLab010.
Initiatiefnemers krijgen via een start-up programma tot 14 juni 2019 de tijd om aan hun initiatief te werken. Vanaf 15 juni 2019 wordt gekeken welke initiatieven in aanmerking komen
voor een startbudget. Voor deze beoordeling introduceert CityLab010 een Stadsjury die bestaat
uit Rotterdammers met kennis van zaken en
hart voor de stad. De Stadsjury maakt op basis
van inhoudelijke overwegingen een juryrapport
waarin staat welke CityLab010-initiatieven een
startbudget verdienen. Een belangrijke verantwoordelijkheid, waarbij je mee gaat beslissen
over een fors budget. Dit juryrapport wordt
aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De Stadsjury bestaat uit 12
leden waaronder een voorzitter zonder stemrecht. De ambtelijke expertise wordt optimaal
ingezet om de Stadsjury inhoudelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan het organiseren van
jurybijeenkomsten, het inhoudelijk adviseren
en hulp bij het uitwerken van het juryrapport.
Een medewerker van de gemeente Rotterdam is
secretaris van de Stadsjury.
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stadsjury CityLab010

Vacature voor
Stadsjury CityLab010
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protest in Ommoord

Initiatiefnemer van het gehele project Horizon
is kunstenaar en kunstdocent Marlies Verda
uit Den Bommel (Zuid-Holland, Goeree
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Dertig kunstenaars uit Rotterdam-Prins Alexander, Voorne en Woerden hebben in hun werk
het thema Horizon aangepakt.

Nieuwe kunstenaars presenteren zich dinsdagavond 2 april om 20.00 uur het Kunstcafé van
de Kunstkring Prins Alexander.
Dinsdagavond 2 april om 20.00 uur vindt het
maandelijks Kunstcafé van de Kunstkring Prins
Alexander plaats. Het wordt gehouden in gebouw De Schalm, Dawesweg 44 3069 VJ Rotterdam-Ommoord. Deze keer in het teken van
kennismaken met nieuwe leden en hun werk.
Kunstenaars Elly ter Heurne (Glas-fusing),
Lida Houkes (Fotografie) en Rob Scheuierman
(Schilderen).

Zaterdag 6 april

De Horizon expositie in de Romeynshof in Rotterdam-Ommoord wordt op zaterdag 6 april
feestelijk geopend om 14.00 uur
door de Kralingse kunstenaar, tekenaar/schilder en graficus Willem van Hest.
Het eerste luik in de Romeynshof is te zien tot
26 juni van maandag t/m vrijdag.
In de tweede helft van dit jaar ontluikt deze
tentoonstelling op een locatie in Woerden en
daarna in Brielle.
De dertig kunstwerken zijn zorgvuldig en kritisch geselecteerd uit een aanbod van bijna zestig werken. De jury werd gevormd
door deskundigen van de drie samenwerkende Kunstkringen Prins Alexander, Voorne en
Woerden.

BOO

Dinsdag 2 april
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kunstagenda Ommoord en Alexander

Kunstagenda Ommoord en
Alexander

Kunstkring Prins Alexander

Op vijf zondagmiddagen in juni 2019 wordt
het MuziekPodium in het PrinsenPark (MPPP)
georganiseerd. De afgelopen twee jaar heeft
Kunstkring Prins Alexander (KPA) zich daarbij aangesloten en dat willen we dit jaar weer
herhalen. Dit zal gebeuren op één van de zondagmiddagen, te weten 2 juni 2019, met een
nieuwe versie van het KunstPodium in het
PrinsenPark (KPPP).
KPA is een vereniging, die actief is in het Rotterdamse Gebied Prins Alexander. KPA heeft
ca. 85 leden, die op verschillende niveaus actief zijn als (niet beroepsmatig) beeldend kunstenaars. Het KPPP 2019 richt zich op de interactie tussen publiek en beeldend kunstenaars.
In een grote tent van ruim 60 meter lengte
presenteren/exposeren 16 lokale kunstenaars
hun werk. Het thema van het KPPP 2019 is:
“Jong en Puur”. Jong verwijst naar heel nieuw
gemaakt werk. Puur verwijst naar de aanpak
die we de afgelopen drie jaar hebben gevolgd
in onze Kunstwinkel PUUR, eerst in de Ommoordse Binnenhof en later aan het Maltaplein in Nesselande.
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bibliotheek Ommoord
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