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.

De zomer loopt alweer ten einde. Op 10 september is het laatste concert uit de serie
zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld. We besluiten het seizoen met een
echt Ommoords koor.
Loch Ness onder leiding van Jos Vlietstra repeteert elke week op woensdagmiddag
in de Rietganszaal van de Gerard Goosenflat. Zij brengen een programma met
liederen uit binnen- en buitenland, maar in elk geval zingen zij het Ommoord-lied. We
zijn heel benieuwd naar deze ode aan Ommoord (of wordt het een klaagzang?).
We werken als het kan met allerlei instanties samen. Omdat september in Rotterdam
de Parkenmaand is en wij zijn aangesloten bij het stedelijk parkenoverleg is dit concert ook onderdeel van het programma van de Parkenmaand.
Op 9 en 10 september zijn ook de Open Monumentendagen.
Het thema van dit jaar is "Boeren, Burgers en Buitenlui". De Historische Commissie
De Ommoordse Polder organiseert daarom een aantal activiteiten op kinderboerderij
De Blijde Wei. Het programma vindt u op http://historie.heidebes.nl/ . Ons concert
vormt een mooie afsluiting van de activiteiten in dit weekend.
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 invalidenparkeerplaats 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.
Het nieuws over de open monumentendag krijgen jullie waarschijnlijk via De Ommoordse polder, hier vast een stukje:
Mary Gerritse-Deijsselberg
Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
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ommoordseveld

Zondag 10 september laatste zondagmiddagconcert op de Blijde Wei van dit
seizoen

Waarom deze stelling
Zowel Overschie als Ommoord, na de aanleg van de nieuwe aansluiting
met de A 13, liggen aan twee zijden ingeklemd tussen snelwegen met
op de kruising daar van een groot verkeerskooppunt: Kleinpolderplein
en Terbregseplein. De situatie voor Ommoord pakt zelfs nog ongunstiger
uit doordat ook de spoorlijn met de hieruit voortvloeiende geluidshinder
dicht langs Ommoord loopt. Over de overlast voor Overschie is de laatste jaren veel te doen geweest en dit heeft geresulteerd in snelheidsbeperkingen voor de snelwegen langs Overschie.
Kijkend naar het wegennet bij het Kleinpolderplein en het Terbregseplein
dan zien wij, een op het eerste gezicht, gelijke wegensituatie, doorgaande wegen met Fly overs.
In de praktijk is er echter een heel groot verschil, een groot deel van de
wegen bij het Kleinpolderplein zijn afritten cq. afslagen en de enige
doorgaande weg (A20), is in totaal maar 4 rijbanen breed die ook nog
grotendeels onder het maaiveld liggen. Toch heeft de minister het
noodzakelijk gevonden om hier ook nog een zone met snelheidsbeperking in te voeren.
Kijken wij nu naar
de huidige situatie
in Ommoord dan
zien wij, langs
geheel Ommoord
op de A20 totaal
10 rijbanen waarop 100 km mag worden gereden terwijl op de nieuwe
A16, groot 4 rijstroken welke bij
Ommoord ook
nog eens omhoog
gaan om het
Terbregseplein te
kunnen passeren,
ook 100 km gereden mag gaan
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Ommoord het Overschie
van de toekomst?

Momenteel wordt de overschrijding van de normen bij Ommoord en het
Terbregseplein "gedoogd" omdat de wet Geluidhinder pas net na voltooiing van het Terbregseplein is ingevoerd. Als de nieuwe weg er dan toch
moet komen..... dan voor Ommoord graag hetzelfde als voor Overschie ,
voor de gehele passage een zone met snelheidsbeperking of beter nog :
zoveel mogelijk technische aanpassingen cq. voorzieningen om onder
de huidige gedoogde "normoverschrijding " uit te komen. Die norm overschrijding geldt met name voor de woonbuurten dicht tegen het Terbregseplein.
De “Saldo nul” aanpak, die ervoor zorgt dat de geluidsituatie niet slechter wordt dan nu aanwezig,werkt niet waar er nu reeds sprake is van
overschrijding. Dat heeft wel positief uitgepakt voor de delen van Ommoord wat verder van het Terbregseplein, want waar het geluid nu al wel
onder de norm ligt blijft dat ook zo.
Wij zijn er van overtuigd dat de mogelijkheden er zijn nu de " politieke "
wil nog!

A13 Het nieuwe viaduct over de President Rooseveltweg met geluidsschermen.
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worden. Er hoeft geen "hogere wiskunde"aan te pas te komen om te
kunnen concluderen dat de geluidsbelasting bij Ommoord nu al en de
toekomst zeker, onaanvaardbaar hoog is. Blijkbaar gelden de normen
voor Overschie niet voor Ommoord!

D e

Tijdens Open Monumenten Dag Rotterdam (OMDR) verzorgen wij op
zaterdag 9 september een wandeling door het Ommoordse Veld, een
lezing en een kleine expositie. Dit is alles speelt zich af rondom Kinderboerderij ‘de Blijde Wei’, omdat de Kinderboerderij 40 jaar bestaat.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om zoveel mogelijk personen
samen te laten komen, die ooit betrokken waren bij de projectgroep “Kinderboerderij Ommoord” en andere betrokkenen. Te denken valt aan
oud-bewoners van de Ommoordseweg of de Bergse Linker Rotte kade,
en leden van de werkgroep die de boerderij hebben weten te redden van
de sloophamer.
Programmering op zaterdag 9 september 2017.
10.00 - 11.00 uur wandeling “Ommoordse Veld”
11.30 - 12.15 uur lezing door Historische Commissie “de Ommoordse
Polder”
13.00 - 14.30 uur reünisten gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten.
14.00 - 14.45 uur lezing door Historische Commissie “de Ommoordse
Polder”
10.00 - 16.00 uur expositie
Programmering op zondag 10 september 2017.
14.00 - 14.45 uur lezing door Historische Commissie “de Ommoordse
Polder”
15.00 - 16.00 uur concert: koor Loch Ness
10.00 - 16.00 uur expositie
P.S.: de zaal voor de lezing is alleen via een trap bereikbaar!
Graag willen we van u weten of u voornemens bent om te komen op
zaterdag 9 september. Wellicht kent u andere personen, vrienden of
familieleden die zijn geïnteresseerd. Heeft u vragen of opmerkingen?
Kent u personen die ook graag willen komen, laat het ons weten.
Wij vernemen graag van u,
Historische Commissie “de Ommoordse Polder’
Agnes Reichardt, 06-15.37.84.29
www.ommoordsepolder.nl
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Omm oordsepolder

Open Monumenten Dag Rotterdam,
thema: Boeren, Burgers en Buitenlui.

nie uws

Een arbeidersgezin bij hun plaggenhut
(collectie Historische Commissie "De Ommoordse Polder")

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.
Als u zich wilt aanmelden voor deze nieuwsbrief kunt u een mailtje
sturen naar
info@boo.nl
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Inloopmiddag

