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Omdat er door de 1,5 m afstand plek zal zijn voor
minder stoelen, vragen wij u om te reserveren

via ommoordseveld@upcmail.nl Bij de bevestiging van uw aanmelding krijgt elke aangemelde
persoon een volgnummer. Dat nummer moet u
onthouden en doorgeven bij binnenkomst. Als u
meerdere personen opgeeft, wilt u dan melden
welke personen tot één huishouden behoren?
Na al deze huishoudelijke mededelingen nu het
concert! 12 juli zou North Sea Round Town zijn en
ons concert staat dan ook zoals elk jaar in juli in
het teken van jazz. De dansband van OKV Wilton
speelt muziek uit de jaren 50 van o.a. Glenn Miller
tot en met de jaren 70. Glenn Miller was jazztrombonist, bandleider en arrangeur. Tussen 1940 en
1942 was Millers band het meest populaire dansorkest van de VS. Het was de tijd van de swing
jazz. In 1942 nam hij dienst en werd bandleider
van de Army Air Force Band. In 1944 verdween zijn
vliegtuig bij een tocht over het Kanaal. Zijn nummers en zijn typische sound zijn nog steeds heel
populair. Nummers als ‘In the Mood’of ‘Moonlight Serenade’ kent eigenlijk iedereen.
OKV Wilton speelde al twee keer bij de concerten
op De Blijde Wei, beide keren was het publiek zeer
enthousiast. Nu dus hun dansband, het wordt
vast weer een groot succes.
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 12 juli
van 15.00-16.00 uur op de Blijde Wei. De toegang
is gratis, de concerten zijn een bewonersinitiatief en worden mogelijk gemaakt door financiële
steun van de gebiedscommissie Prins Alexander. U
bereikt De Blijde Wei via de President Wilsonweg
en het Kikkerpad.
De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
hoopt u op 12 juli te zien, maar vergeet niet te reserveren!
Meer informatie over de concerten vindt u op
http://ommoordseveld.blogspot.com
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Op 1 juli zijn de maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus versoepeld. Van de gemeente
Rotterdam kregen wij op 3 juli groen licht om de
concerten door te laten gaan. Ook de Stichting
Natuurstad, waar De Blijde Wei toe behoort, is akkoord, wel met enige randvoorwaarden.
De concerten vinden plaats op de gewone plek,
maar dit deel van het terrein wordt afgesloten van
de rest van de boerderij. Stoelen staan op 1,5m
van elkaar, alleen mensen die tot één huishouden
behoren mogen vlak naast elkaar zitten. Er zijn
vaste looproutes, iedereen probeert elkaar voldoende ruimte te geven. Wie zich grieperig voelt,
hoest of koorts heeft, blijft thuis. Wij zullen u bij
aankomst vragen of u dergelijke gezondheidsklachten heeft. Verder vragen wij van iedereen om
geen handen te schudden, te hoesten of niezen
in de elleboog en te zorgen voor schone handen
(handgel is op De Blijde Wei aanwezig). Toiletten
zijn open, wel wordt gevraagd om na gebruik het
toilet te reinigen met de aanwezige middelen.
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Zondagmiddagconcerten op De Blijde Wei op
zondag 12 juli weer van start
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Bestuursvoorstel aanvullend krediet
Half juni heeft het dagelijks bestuur van het recreatieschap een bestuursvoorstel beoordeeld , waarin gevraagd wordt om een aanvullend krediet voor
de realisatie van het Ontwikkelingsplan. Op 6 juli
wordt dit voorstel voorgelegd aan het algemeen
bestuur van het recreatieschap.
Bureau voor recreatievisie
Bureau LAgroup houdt op te bestaan. Dat betekent dat het recreatieschap een nieuw bureau zal
werven om ons en Strootman Landschapsarchitecten bij te staan met het vervolmaken van de
recreatievisie bij het Ontwikkelplan.
Traject gebied noordkant Rottemeren Strootman
Landschapsarchitecten gaat voor de provincie
Zuid-Holland ook adviseren bij het gesprek met
gebiedspartners voor het gebied aan de noordkant
van de Rottemeren (tot het Bentwoud).
Deze opdracht voor het noordelijk gebied valt buiten het Ontwikkelplan.
Uiteraard wordt wel met het recreatieschap afgestemd zodat resultaten waar mogelijk meegenomen worden in het Ontwikkelplan.
Gesprekken met belanghebbenden
Uw actieve participatie bij het Ontwikkelplan Rottemeren waardeert het recreatieschap zeer. Het
recreatieschap start na de zomervakantie het
participatietraject weer op. Zo maken we voor de
zomervakantie reserveringen in de agenda’s van
een aantal georganiseerde belanghebbenden om
door te praten over de verwachtingen en afspraken voor het Ontwikkelplan. Als eerste staan het
beheerteam van het recreatieschap en het Watersportverbond op de agenda. Na de zomervakantie
gaan wij onder meer in gesprek met het Watersportverbond, de Alliantie Groenblauwe Rotte, de

Ook zal het recreatieschap in de tweede helft van
het jaar de brede groep belangstellenden informeren over de uitwerkingen van het Ontwikkelplan.
De grote belangstelling tijdens de brede bijeenkomst in oktober 2019, maakt duidelijk dat de interesse voor de toekomstige inrichting van de Rottemeren breed leeft.
Bovenstaande houdt in dat de planning voor de
realisatie van het Ontwikkelplan doorloopt tot
en met maart 2021. Weliswaar later dan gepland,
maar met voldoende tijd voor afstemming en uitwerking voor een goed en gedragen Ontwikkelplan Rottemeren.
Nelleke den Boon, projectleider

juli 2020

Ondernemersvereniging en Stichting Plezierrivier
De Rotte en vindt daarna een bijeenkomst van de
klankbordgroep plaats.
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In de informatiemail van 9 april jl vertelde het Recreatieschap Rottemeren dat de realisatie van het
Ontwikkelplan Rottemeren, met voldoende kwaliteit en met breed draagvlak in de omgeving, meer
tijd kost dan in eerste instantie was voorzien.
Daarnaast raakt de Corona-crisis ons allemaal. In
verband met de maatregelen van het RIVM
tegen de verspreiding van het virus is het nu niet
mogelijk om informatie- en afstemmingsmomenten goed te organiseren. Het bestuur van het recreatieschap heeft daarom besloten om het traject van het Ontwikkelplan te continueren met
een gewijzigde planning. In deze mail informeer
ik u nader over de voortgang van het Ontwikkelplan Rottemeren.

nieuwsbrief

Recreatieschap Rottemeren

Meer tijd nodig voor Ontwikkelingsplan
Rottemeren

Dreigende leegstand
In november 2017 besloot de provincie de herbestemming van rijksmonumentaal religieus, agrarisch en industrieel erfgoed te versnellen, omdat
vooral hierbij veel leegstand, en daarmee verval,
dreigde. Er werd een drietal parttime aanjagers
aangesteld, die sindsdien actief deelnemen aan
het vinden van oplossingen voor (langdurige) leegstand en herbestemming. De aanjagers werden
per 1 juli 2018 extern ingehuurd als experiment
voor één jaar, wat daarna met nog een jaar verlengd werd tot 1 augustus 2020.
Praktische en laagdrempelig maatwerk
Inmiddels is de aanjaagfunctie, en de invulling
daarvan door de drie aanjagers, geëvalueerd door
een onafhankelijk bureau, waarbij de uitkomsten
positief waren. Het evaluatierapport laat zien dat
de huidige werkwijze, die wordt gekenmerkt door
praktisch en laagdrempelig maatwerk, goed aanslaat. De aanjagers vervullen de rol van wegwijzer, verbinder en vertrouwenspersoon. Eigenaren
voelen zich geholpen. Ze staan er niet alleen voor.

Vergroten kansen op herbestemming
De provincie komt hierbij positief in beeld bij eigenaren en gemeenten. De werkwijze sluit aan
op de doelstelling van het provinciaal beleid om
kansen op herbestemmen te vergroten. De aanjagers zijn vanaf juli 2018 tot op heden betrokken
bij 51 projecten, waarvan 7 tot succesvolle herbestemming hebben geleid. De overige 44 projecten
lopen nog en bevinden zich in diverse stadia van
herbestemming. In zeven andere provincies wordt
ook ondersteuning geboden bij het herbestemmen
van rijksmonumenten. In het rapport worden
deze in vogelvlucht beschreven om inspiratie te
bieden. Voor inzage in het evaluatierapport, kunt
u contact opnemen met ons Klant Contract Centrum: zuidholland@pzh.nl [1].
Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in
voor behoud en restauratie van rijksmonumenten. Rijksmonumenten vertellen het verhaal van
Zuid-Holland en verlenen kwaliteit en identiteit
aan hun omgeving. Wij koesteren deze monumenten, waaronder de molens, landgoederen, kerkgebouwen en agrarische en industriële objecten.
Zeker voor die monumenten die leegstaan of leeg
dreigen te komen, bevorderen wij daarnaast graag
herbestemming. Zo krijgt het pand weer een
mooie nieuwe functie en biedt dit tevens kansen
voor economische spin-off.
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De provincie wordt daarbij gezien als een logische schakel tussen lagere en hogere overheden
in combinatie met verbindingsmogelijkheden met
andere beleidssectoren, zoals ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en toerisme.
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Succesvolle aanjagers herbestemming rijksmonumenten kunnen werk voortzetten in Zuid-Holland
Eigenaren van (leegstaand) rijksmonumentaal religieus, agrarisch of industrieel erfgoed kunnen tot
met eind dit jaar in Zuid-Holland blijven rekenen
op advies en steun van de drie huidige aanjagers
voor herbestemming in Zuid-Holland. Vanaf 1 januari 2021 zal de provincie de succesvol gebleken
aanjaagfunctie continueren. Deze zal vanaf die datum bij de provincie worden voorgezet door één
fulltime aanjager, die op alle drie de disciplines
gaat adviseren en ondersteunen.
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rijksmonumenten Zuid-Holland

Herbestemming rijksmonumenten in
Zuid-Holland

buurtwerk

kunt u vanaf nu aan de Sigrid Undsetweg 300 vinden.
U bent uiteraard van harte welkom om binnen te komen kijken in het nieuwe
wijkgebouw, dat u waarschijnlijk nog als de Molshoop kent…
I.v.m. Coronamaatregelen verzoeken wij u vriendelijk om voordat u langskomt, eerst contact
met ons op te nemen. In de zomerperiode zijn we beperkt bereikbaar!
Volg ook onze update berichten op FB en op de website www.buurtwerk.nl

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit of wilt u meer informatie, neem
dan SVP contact op met:
Jeanette.devisser@buurtwerk.nl
010 4553799
Met vriendelijk groet,
Namens Buurtwerk
Team Ommoord
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Huis van de wijk Ommoord

nieuwsbrief

Buurtwerk is verhuisd!!!
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Beste bewoner van Ommoord

We doen het samen
Begin 2010 waren er ruim 700 vrijwilligers die
werden ingezet bij 55 instellingen en bij ruim 200
ouderen. De afgelopen 10 jaar is UVV gegroeid
naar een organisatie met ruim 1400 vrijwilligers.

Directeur Frank van der Meijden: ‘Ik ben enorm
trots op al deze vrijwilligers die zo’n belangrijke
bijdrage leveren aan de stad. De afgelopen periode, toen ook ons land geraakt werd door het corona-virus, werd voor mij opnieuw duidelijk wat de
kracht is van UVV: dat we het samen met elkaar
doen.
Vrijwilligers namen massaal contact met ons op
met de vraag hoe zij konden helpen. We hebben
daarop in korte tijd nieuwe vrijwilligersprojecten
opgezet zodat vrijwilligers ook in deze tijd van
grote betekenis kunnen zijn. Samen dragen we bij
aan een Rotterdam waarin we elkaar helpen.
Ik hoop dat we nog vele jaren met elkaar het verschil mogen maken.’
Deborah van Unen
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UVV Rotterdam
In een tijd waarin solidariteit harder nodig is dan
ooit, viert Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV)
haar 75-jarig bestaan. Al sinds 1945 maken
vrijwilligers van UVV het verschil voor kwetsbare
Rotterdammers. Op 9 mei 1945 startte UVV in Rotterdam als Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, met
projecten zoals Tafeltje-Dekje, waarbij vrijwilligers
op de fiets zelfbereide maaltijden bij mensen thuis
brachten. Omdat steeds meer mannen vrijwilliger
werden bij UVV, werd in 1977 de naam gewijzigd
in Unie Van Vrijwilligers Rotterdam.

Zij worden ingezet bij ruim 130 instellingen. Niet
alleen bij instellingen in de zorg of welzijn, maar
ook bij instellingen in sport, onderwijs, kunst en
cultuur. Daarnaast zijn er ruim 2100 ouderen die
wekelijks blij gemaakt worden door een vrijwilliger. We hopen dit nog heel lang te mogen blijven
doen.
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natuur in Ommoord

Jonge nijlgansjes kruipen heel dicht bij
elkaar

Ik heb zoiets nog nooit gezien, wel natuurlijk dat
de jongen van de Nijlgans zo in het nest zitten,
maar niet in het gras. Foto is van 10-6 langs de
singel van het Cymbelkruid. En de vraag is dan,
hoeveel zijn het er.
Zoals hun naam zegt, hoort de nijlgans thuis in
Afrika. Maar sinds de jaren zeventig zijn uit ontsnapte vogels op verschillende plaatsen bloeiende
populaties ontstaan.
Het nestelen begint na een luidruchtige balts, die
uren duurt en waarbij het mannetje zich uitslooft
voor het vrouwtje, dat ogenschijnlijk nauwelijks
belangstelling voor hem heeft. Maar het resultaat
is uiteindelijk toch een legsel, dat er al in februa-

ri kan zijn. Het broeden duurt bijna een maand.
Mannetje en vrouwtje wisselen elkaar daarbij af.
Theo Roelofs
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Rijkswaterstaat tracé A16

Het tracé van de A16 is vanuit de lucht al
goed te zien

Op dinsdag 7 juli heeft Rijkswaterstaat een digitale presentatie gegeven met daarin een overzicht
van de werkzaamheden. Het meest zichtbare vanuit Ommoord zijn de werkzaamheden bij de President Rooseveltweg. Er zijn enorme hoeveelheden
zand aan beide kanten van de weg gestort.
Inmiddels is er over de Rooseveltweg een bouwbrug geplaatst waardoor het bouwverkeer vrij
heen en weer kan rijden zonder het verkeer op de
Rooseveltweg te hinderen.
Aansluitend komt er een verbinding naar de Rotte.
Ook daar komt een tijdelijke brug speciaal voor
het bouwverkeer van de Groene Boog.
Op de website van Rijkswaterstaat staan meer
luchtfoto’s van het tracé.
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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