JAARVERSLAG OVER 2019 VAN DE
STICHTING DORPSHERSTEL OVERSCHIE
Bestuursleden Stichting Dorpsherstel te Overschie per 1 januari 2020:
A.L.M. van Eekelen, voorzitter
J.M.J. van den Berg, secretaris / penningmeester
D. Wilschut, lid
De heer P.J Hoogendoorn heeft het stichtingsbestuur verlaten en is nog niet opgevolgd.
Monumenten. Kerk en pastorie van de RK Kerk van St Petrusbanden aan de Delftweg
verkeren nog steeds in slechte tot zeer slechte staat. Het voornemen van bisdom en
parochie om de beide Overschiese kerkgebouwen te verkopen leidde nog niet tot concrete
acties voor het complex aan de Delftweg. Echter wel voor de kerk van Onze Lieve Vrouwe
van Altijddurende Bijstand aan de Baumannlaan, dat sinds juni 2019 de status van
gemeentelijk monument bezit. Vrijwel tegelijkertijd werd deze kerk echter verkocht en aan
de eredienst onttrokken. Het is de bedoeling dat in de loop van 2020 het gebouw wordt
verbouwd tot appartementen en winkels/horeca. Een poging van onze stichting om de
doopkapel als `lieu de memoire` voor Overschie te behouden kreeg geen bijval van het
parochiebestuur. Bij het verwijderen van de religieuze objecten uit het gebouw werd het
museum bedacht met het hek van de doopkapel, een werk van de Amsterdamse kunstenaar
Jan Mammen en vervaardigd door een Overschiese smid.
Het landgoed Nieuw Rhodenrijs is grotendeels gerestaureerd en geschikt gemaakt voor
ouderenhuisvesting. In tegenstelling tot eerdere mededelingen wil het Gemeentebestuur nu
de beide landgoederen, dus ook De Tempel, afstoten. De besprekingen daarover verlopen
echter moeizaam. Niettemin vond de restauratie van de tuinbeelden van dit landgoed in
bescheiden mate voortgang. Fondsverwerving daarvoor door de N.V. Stadsherstel
Rotterdam had een bescheiden resultaat. Onze stichting had daarvoor in 2019 € 1500
uitgetrokken. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2020.
Wij leverden uitgebreid commentaar bij de in 2019 gepubliceerde Cultuurhistorische schets
voor de Schiezone Noord. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding
waarbij rekening zal worden gehouden met de inhoud van de schets.
Wij droegen € 1500,- bij aan een verbetering van de loswal achter de Grote kerk door de
plaatsing van een informatiebord. Een vergelijkbaar bord werd geplaatst langs de
Delfshavense Schie. De uitgaven voor de borden werden overigens nagenoeg geheel door
de Gemeente Rotterdam en andere subsidiegevers gedragen.
Opnieuw werd een bescheiden bijdrage geleverd aan het onderhoud van het baarhuisje op de
Oude Begraafplaats. Het onderhoud daarvan is in handen van museum Oud Overschie.
Ook werd een bijdrage geleverd ( € 1500,-) aan verbetering van het informatiesysteem van
het museum.

Door het museum Oud Overschie werd bij de Provincie een aanvrage ingediend voor een
project dat beoogt het leesbaar maken van het landschap en de geschiedenis in de bocht
van de Schie (Veerhuiseiland). Dit behelst onder meer verbetering van het Jaagpad en het
plaatsen van een monument en informatieborden. Op de begroting voor 2020 is door ons
hiervoor een bedrag ( € 5000.- ) uitgetrokken. Tenslotte is nog een bedrag uitgetrokken
voor nadere invulling in overleg met het museum. Gedacht wordt aan het beter
toegankelijk maken van bestaande informatie en gegevens. Bijv digitalisering van de
beschikbare nummers van de Overschiese Krant of het meer toegankelijk maken van de
informatie waarover het museum beschikt via de website. Voorshands is dat geraamd op
€5000,Aldus vastgesteld op 1 februari 2020
Voorzitter Secretaris / penningmeester

