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Even voorstellen

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de gebieds
commissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Pernis leuker en beter maken.

Vier van de negen leden van de gebiedscommissie Pernis zijn
nieuw. Marie Hautotde Jager is er een van. Zij stelt zich graag
aan u voor.

Alle leden officieel geïnstalleerd

Jan van der Meijde

Gebiedscommissie aan de slag

‘Ik ben 40 jaar, getrouwd, heb drie kinderen, twee bonuskinderen
en kom uit Frankrijk’, vertelt Marie Hautot-de Jager. ‘Ik werk in de
logistiek. Verder ben ik tolk Frans, vertaal ik teksten uit het Frans
en geef ik Franse les. Ik houd van uitdagingen en kijk uit naar de
komende vier jaar als lid van de gebiedscommissie in een fijn team.
Ook ben ik dankbaar voor deze kans. Ik sta graag klaar voor ande
ren. Om die reden zat ik ook in de Inter Wijk Commissie en zit ik in
de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Plataan. Ik
vind het fijn dat ik niet de enige vrouw ben in de gebiedscommissie;
ik mag samen met Marjolijn van der Kemp aan de slag. Belangrijke
punten vind ik meer woningen, aandacht voor jongeren, een aan
trekkelijk dorp, een aantrekkelijke waterkant en verkeersveiligheid.
Als Française voelt Rotterdam toch als mijn stad en Pernis is als het
prachtige dorp dat ik twaalf jaar geleden achterliet in Frankrijk.
Een dorp waar veel voor en door bewoners wordt georganiseerd.
Mooi is dat steeds meer mensen van buiten naar het dorp komen.
Dat is goed voor Pernis.’

David Rozing

De gebiedscommissie is nu bezig met de wijkagenda
2019-2022. Hierin staat in vier doelen beschreven wat
nodig is om Pernis vitaal en leefbaar te houden. De
doelen zijn: een levendiger dorp met activiteiten die
bewoners samenbrengen, duurzaam wonen gericht op
de toekomst, pleinen en de Waterkant aanpakken en
betere kansen voor de jeugd. Half mei is de wijkagenda
huis-aan-huis verspreid. Bewoners konden online rea
geren of tijdens twee bijeenkomsten. Eind deze maand
legt de gebiedscommissie de concept-wijkagenda voor
advies voor aan het college van burgemeester en wet
houders. Dit advies gaat naar de gemeenteraad die de
wijkagenda definitief vaststelt. De volgende stap is de
agenda omzetten naar wijkactieplannen: wat moet er
allemaal gebeuren om de doelen uit de wijkagenda te
verwezenlijken? Meer over de wijkagenda en de wijkactieplannen leest u binnenkort in deze krant.

Adviezen en initiatieven
Een andere taak van de commissie is het stads
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over
zaken die belangrijk zijn voor het dorp. Daarnaast
stimuleert de gebiedscommissie bewoners om zelf in
actie te komen door bewonersinitiatieven financieel
te ondersteunen. Bewoners met een goed idee voor
hun straat, buurt of wijk die dat samen met medebe
woners willen uitvoeren kunnen subsidie aanvragen.
Informatie hierover staat op www.opzoomermee.nl
(onder het kopje bewonersidee). En tot slot bezoe
ken gebiedscommissieleden echtparen die 60, 65 en
70 jaar getrouwd zijn en bewoners die 100 jaar en
ouder worden.
Vergaderingen
De gebiedscommissie vergadert één keer per maand.
U bent van harte welkom, als toehoorder maar ook
om een onderwerp aan te kaarten dat niet op de
agenda staat. U hoeft zich hiervoor van tevoren niet
aan te melden. Gebiedscommissielid Johan Verberne
leidt de vergaderingen. De eerstvolgende is 26 juni.
Een week voor de vergadering staan de agenda, ver
gaderstukken en locatie op www.rotterdam.nl/pernis.
U vindt er ook de contactgegevens van de commissie.
De leden van de gebiedscommissie zijn: (achterste rij
v.l.n.r.) Johan Verberne, Arie de Jager en Rob van der
Meer. (voorste rij v.l.n.r.): Marie Hautot-de Jager, Niek
Damen, Brian Frowijn, Mart Speelman, Marjolijn van
der Kemp en Wim van Kampen.

De Waterkant en het uitzicht zijn puur genieten voor Marie Hautot-de Jager.

Wijkteam helpt u op weg
Heeft u veel aan uw hoofd en komt u er zelf niet meer uit?
Schakel dan het wijkteam in.
Samen met u zoekt een medewerker naar een oplossing. In het
wijkteam zitten hulpverleners zoals een maatschappelijk werker,
Wmo-adviseur, ouderenwerker, jongerencoach, jeugd- en gezins
coach, orthopedagoog en wijkcoaches schulden en huiselijk geweld.
Om gebruik te maken van de ondersteuning van het wijkteam kunt
u zich aanmelden bij VraagWijzer (Vroomstraat 14). U kunt iedere
maandag zonder afspraak binnenlopen tussen 13.00 en 15.00 uur.
Donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur alleen op afspraak. Hiervoor
belt u 14 010. Uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
en welzijnsorganisatie DOCK kunnen u ook doorverwijzen.

David Rozing

In de vergadering van 29 mei is het laatste gebiedscommissielid geïnstalleerd. De commissie die uit negen
leden bestaat, zet zich de komende vier jaar graag in om Pernis nog leuker, mooier en beter te maken. Dat
doet ze samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen.

David Rozing

De leden van de gebiedscommissie ontmoeten u graag. U komt ze regelmatig tegen tijdens bijeenkomsten en activiteiten in het dorp.

Johan Verberne zorgt ervoor dat de vergaderingen soepel verlopen.

Jaarlijkse fietstocht
Zaterdag 23 juni raast een wielerpeloton door Pernis.
Dan wordt de achtste editie van de Erasmus MC-Tour de
Rotterdam verreden. Het peloton passeert rond 9.55 uur
de Oud-Pernisserweg. Dan moeten automobilisten even
wachten. Voor en na dit tijdstip is de Oud-Pernisserweg
gewoon bereikbaar. Het motto van de jaarlijkse fiets
tocht luidt: Samen maken we kanker kansloos. Met de
opbrengst wordt therapie op maat dichterbij gebracht.
Deelnemers betalen een bijdrage en kunnen zich laten
sponsoren. Meer informatie over de fietstocht staat op
www.erasmusmctourderotterdam.nl.

Motto van het wijkteam: draag zorgen niet met u mee, maar doe er iets mee.

Erop uit dicht bij huis
Buurthuis Pernis is het Huis van de Wijk van Pernis.
Iedereen is welkom om mee te doen met allerlei ac
tiviteiten voor jong en oud. Wat voorbeelden: Neder
landse taalles, biljarten, gymnastiek voor senioren,
het Repair Café waar spullen gratis gerepareerd wor
den, Do-in-Yoga, kookles voor kinderen van groepen
3 en 4 van de basisschool. Het buurthuis zit aan de
Ring 15. Voor de zomervakantie verhuist het buurt
huis naar de Bonte Koe aan de Ring 224. Kijk voor alle
activiteiten op www.facebook.com/buurthuis.pernis.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/pernis
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/pernis.gebiedrotterdam

