De Bewonersorganisatie Ommoord heeft zich aangesloten bij het landelijk meetnet LHIS. Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek.
Hiervoor heeft zij subsidie aangevraagd bij de gebiedscommissie en
deze heeft de aanvraag toegewezen.
Graag willen wij met mensen in contact komen die een meter bij hun huis
willen plaatsen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
info@boo.nl met onderwerp luchtmeting.
Het doel is het meten van fijnstof. Tijdens de jaarwisseling waren op de metingen van het net goed te
zien hoe hoog de toename van fijnstof door het
vuurwerk was, zie onderstaande link.
Er is een filmpje van 31 seconden van het vuurwerk in Hillegersberg- Schiebroek. Dit is gemeten
door de Fijnstof PM 2,5 apparaten van het Luchtmeetnet HIS die er reeds hangen.
Het is een erg leuk en informatief filmpje geworden
welke u kunt vinden op YouTube:
https://youtu.be/CFVETunGHvs.
Te meten stoffen met de Focus op:
Fijn stof / PM 2.5 (real time metingen) NO2 (maandgemiddelde m.b.v. Palmes buisjes, mits aanvullende financiering lukt)
Meetduur: 1 jaar, optioneel 2e jaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en andere, lokale instanties (zoals het
DCMR) meten luchtkwaliteit ~60 vaste stations in Nederland,
die verschillende typen vervuiling meten (stikstofdioxide, fijn
stof, koolmonoxide, ozon, etc.)
Website www.luchtmeetnet.nl toont realtime luchtkwaliteit
Aanleiding (ooit) Internationale verdragen bv LRTAP& EU Air Quality
Policy Package 2013 etc.
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Bewoners Organisatie Ommoord sluit zich aan bij het
landelijk Luchtmeetnet HIS.

Lijstrekkers010 elke dinsdag en donderdag om 18.15 op Open Rotterdam TV, online via web en app en via social media.
Op dinsdag 20 februari is de
interviewreeks gestart ‘Lijsttrekkers010’ bij OPEN Rotterdam
waarin lijsttrekkers van de partijen van Gemeenteraadsverkiezingen 2018 terugblikken en
vooruitkijken. Jos Verveen
(Stadsinitiatief) deed de aftrap,
Rob Freijssen (OPEN Rotterdam) en Jos Verveen
gevolgd door Ellen Verkoelen
(Stadsinitiatief) © OPEN Rotterdam
(50Plus)
op donderdag 22 februari. De interviews zijn in handen van Rob Freijssen (hoofdredacteur) en Celeste Boddaert (coördinerend redacteur) van
OPEN Rotterdam.
Lijsttrekkers010 is een van de programma’s die OPEN Rotterdam maakt
in het kader van de komende Gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Met een mix van programma’s geeft OPEN Rotterdam op verschillende manieren aandacht aan de verkiezingen: we kijken met de serie
Kendoe Check terug naar de huidige collegeperiode; we gaan weer diep
de wijken in met de bekroonde reportagereeks Stem uit de Wijk om te
weten wat de Rotterdammers nou echt bezig houdt; we laten lijsttrekkers
debatteren met elkaar en met wetenschappers in de debatreeks De Strijd
om Rotterdam, in samenwerking met Erasmus University College, en de
lijsttrekkers worden in deze nieuwe interviewreeks Lijsttrekkers010 persoonlijk geïnterviewd.
Alle programma’s zijn, zoals altijd, op crossmediale wijze te zien en te
volgen via de verschillende kanalen van OPEN Rotterdam.
KIJKEN www.openrotterdam.nl
Stem uit de Wijk http://www.openrotterdam.nl/stem-uit-de-wijk-2018/content/page?3650
Lijsttrekkers010 http://www.openrotterdam.nl/lijsttrekkers010/content/page?3652
Kendoe Check http://www.openrotterdam.nl/kendoe-check/content/page?3651
De Strijd om Rotterdam http://www.openrotterdam.nl/de-strijd-om-rotterdam/content/page?3680
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Mevrouw Verhoeven uit Rotterdam verdient een pluim. Zij viel in de
prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne “Lege batterijen?
Lever ze in en win!” van Stibat. Met haar deelname bewijst de inwoonster
van Rotterdam zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.
Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, maakt u elke maand kans op mooie
prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Rode Pluimen van
€ 25,-, twee reischeques van € 500,- en een reischeque ter waarde van
maar liefst € 1000,-. Wilt u ook meedoen? Doe tien lege batterijen in een
zakje samen met uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever
deze in bij één van de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te
vinden bij onder andere supermarkten, doe-het-zelfzaken en speelgoed-,
elektronica- en fotowinkels. Elke maand is er een trekking uit de door
Stibat opgehaalde zakjes met batterijen. Kijk voor meer informatie over de
actie én de bekendmaking van de prijswinnaars op
www.legebatterijen.nl.
Werken aan een schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk batterijen in voor recycling. Lege batterijen
krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zaklamp of fiets.
Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, niet
in de bodem terecht. Zo werken we aan een schonere planeet.
Door lege batterijen in te leveren, levert u daar een bijdrage aan. Geen
lege batterijen in de afvalbak, maar inleveren bij de inleverpunten van
Stibat. Dat verdient een Pluim.
Met de Pluim kiest de ontvanger zelf een cadeau uit de honderden bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en goede
doelen. Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld. Een workshop
volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in verschillende kleuren. Winnaars krijgen een Rode Pluim die bij besteding € 25,- waard is.
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Lever lege batterijen in en scoor voor
het milieu

Een centrale ontmoetingsplek waar bewoners,
buren, groepen, sociaal ondernemers en
wijkorganisaties diensten en activiteiten aanbieden voor buurtbewoners. De sociaal beheerder in het Huis van de Wijk zorgt ervoor
dat iedereen zich er thuis voelt. Heeft u zelf
een leuk idee? Hij of zij helpt u graag verder om
dit uit te werken. Zo ontstaat een gevarieerd activiteitenprogramma voor jong en oud.
In deze uitgave vindt u de actuele programmering in de Huizen van de
Wijken Prins Alexander. In schoolvakanties kan er een afwijkend programma zijn. Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.
Wijzigingen worden zelfs verwacht, want u heeft vast een heleboel
goede ideeën over wat er in uw Huis van de Wijk kan plaatsvinden. U
bent in ieder geval van harte welkom, als deelnemer en/of organisator
van uw eigen idee.
Dit overzicht is uitgegeven door uw welzijnsaanbieder in Prins Alexander.
Voor meer informatie en/of aanvullingen kunt u contact opnemen met de
sociaal beheerder van het Huis van de Wijk.
De telefoonnummers vindt u in deze uitgave. Voor
algemene informatie kunt u contact opnemen met
info@buurtwerk.nl of via tel. 010-4553799.
Klik hier voor het programma Huizen van de Wijk
januari-juli 2018
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Welkom in uw Huis van de Wijk

Bij DigiMaatje worden Rotterdamse ouderen gratis ondersteund door
vrijwilligers van UVV bij diverse vragen op het gebied van computer,
smartphone, tablet of internet.
Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. En dat kan
soms lastig zijn voor ouderen. Bijvoorbeeld moeite met de computer, met
digitale regelzaken of met tablets en
smartphones. Vrijwilligers van UVV
leggen hier graag (eenmalig of
meerdere keren) het fijne over. Zij
zijn DigiMaatje, waar de Rotterdammers gratis gebruik van kunnen
maken.
Mevrouw Bosma (84) wil graag
leren mailen, zodat ze makkelijker contact kan onderhouden met haar
zus. DigiMaatje Renzo helpt hierbij. Mevrouw Bosma: "Ik vond het best
spannend maar Renzo legt alles rustig uit. Vorige week hebben we
samen mijn eerste mail verstuurd en nu kan ik het zelf!"
Gebruik maken van een DigiMaatje? Neem contact op met UVV via
info@uvvrotterdam.nl
of 010-413 0877.
Kijk voor meer informatie over UVV en
een overzicht van alle
vrijwilligersfuncties
op www.uvvrotterdam.nl
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Wilt u ondersteuning bij uw
digitale vragen?

Politiek aan tafel bij Erasmus University
College – live bij Open Rotterdam
‘De Strijd om Rotterdam’ is een
reeks politieke tafelgesprekken
georganiseerd door Erasmus
University College (EUC) en
OPEN Rotterdam. In ieder gesprek
buigen Rotterdamse lijsttrekkers
en wetenschappers zich onder
leiding van Marianne van den
Anker over een actueel Rotterdams thema. EUC organiseert de
gesprekken voor de studenten. OPEN Rotterdam zorgt ervoor dat alle
Rotterdammers de gesprekken kunnen volgen, live online via de website
en Facebook en op OPEN Rotterdam TV de donderdag en vrijdag erop
volgend.
De gesprekken hebben plaats gevonden op 14 en 21 februari en 7 maart
de laatste vindt plaats op 14 maart.
Aan het eerste gesprek, op 14 februari, zaten NIDA, DENK en Leefbaar
Rotterdam aan tafel met politiek filosoof dr. Tamar de Waal en media en
communicatiewetenschapper dr. Jiska Engelbert over het thema Identiteit en Integratie .
De thema’s van de andere tafels waren:
Armoede en Werk. ‘Hard voor weinig? (21 feb);
Onderwijs en Emancipatie. ‘Niet lullen maar poetsen?’ (7 mrt);
het afsluitende debat ‘Linksom of Rechtsom?’ is op 14 maart.
Updates en inhoudelijke informatie over de gesprekken is te vinden via
de website van het EUC: http://www.sbs-euc.com/strijd-om-rotterdam
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Met de debatreeks De strijd om Rotterdam , de programma’s Kendoecheck , Stem uit de Wijk en de interviewreeks Lijsttrekkers 010 geeft
OPEN Rotterdam uitgebreid aandacht aan de Gemeenteraadsverkiezingen.
Alle programmering, is zoals altijd, op crossmediale wijze te zien en te
volgen via de verschillende kanalen van OPEN Rotterdam.
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Politieke tafelgesprekken ‘In de strijd om Rotterdam’.

nie uws

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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Ommoord is het haasje
Op de voorplaat van de nieuwe
Nieuws Ommoord ziet u een stippellijn
lopen waar de nieuwe A16 is gepland!
Nu wordt ons voorgehouden dat er
niet meer geluid en fijnstof bij komt.
Terwijl de heer Eerdmans heeft toegegeven dat deze norm niet gehaald
wordt en dat terwijl de aanleg van de
weg nog niet is begonnen.
De Regio en de gemeente Rotterdam
hebben samen € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze
weg. Het meerdeel van het geld verdwijnt in de aanleg van de tunnel door
het Bergsebos!
We kunnen concluderen dat Ommoord extra hard getroff en is door
het grootste infrastructuur-project ooit dat door onze mooi wijk
wordt aangelegd! Wetenschappers bewijzen keer op keer dat geluid
en fijnstof schadelijk zijn voor onze gezondheid. Met deze weg er
bij kan het niet zo zijn dat alle geluid en fijnstof het zelfde blijven.
Waar kunnen bewoners van Ommoord nu nog op rekenen?
In de raadsvergadering van 7 februari heeft de heer Bonte van Groenlinks nogmaals, namens de bewoners langs het tracé, zijn ongenoegen
geuit over de overlast die deze weg zal geven en gevraagd voor meer
zekerheid voor de bewoners. Hierbij werd hij gesteund door de heer
Weerdmeester van de SP. Helaas heeft dit niets uitgehaald, de meerderheid van de raad vindt dat de weg eerst moet worden aangelegd en dat
er dan wordt gekeken of er nog maatregelen moeten worden genomen.
Echter die verantwoordelijkheid ligt bij de minister.
Een ding is wel duidelijk de Ommoorders zijn duidelijk het haasje van
deze situatie.
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Binnenkort in uw brievenbus:
Nieuws Ommoord

