Stadskrant

Pernis

7 februari 2018
Week 6

‘Mensen helpen elkaar’

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.

Gé Grubben is de nieuwe sociaal beheerder van het Huis van
de Wijk in Buurthuis Pernis. Grubben is van welzijnsorganisatie
DOCK. Zijn wieg stond in Limburg en als je goed naar hem
luistert hoor je dat nog wel.

Burgemeester Aboutaleb over veiligheid

Tussen feiten en beleving

Grubben zegt over z’n taken: ‘Ik begeleid vrijwilligers die 75-plussers
thuis bezoeken. Ook houd ik me bezig met mensen die financiële
schulden hebben. Ik richt me op Pernissers die het zelf niet red
den.’ Voor hij naar Pernis kwam, werkte hij voor DOCK in de wijk
Feijenoord. Heel wat anders dan Pernis. ‘In Pernis helpen de mensen
elkaar meer, ze staan voor elkaar klaar. Wat ook opvalt, is dat er
maar liefst negentig vrijwilligers in het buurthuis werken.’

David Rozing

Verhuizing naar De Bonte Koe
Later dit jaar verhuist het Huis van de Wijk naar De Bonte Koe. Leidt
dat tot nieuwe activiteiten? Grubben: ‘We willen daar een ochtend
of middag mensen met dementie opvangen. Dan kunnen mantel
zorgers even ontspannen. Ook gaan we Pernissers helpen die moeite
hebben met lezen en schrijven. En willen we activiteiten organiseren
waarbij jongeren en ouderen van elkaar kunnen leren.’ De komende
maanden hebben Grubben en de vrijwilligers nog het vertrouwde
buurthuis als basis. Grubben: ‘Ik ben me nu eerst goed aan het
inwerken. Mijn collega Dicta de Lint is hierbij een grote steun.’

De reeks veiligheidsmaatregelen is indrukwekkend, zo bleek 30 januari. Toch was niet iedereen overtuigd.

De deskundigen wezen onder meer op de site
www.rijnmondveilig.nl die sinds kort ook als app
beschikbaar is. Binnen tien minuten na het uit
breken van een crisis staat de calamiteit op deze
site, compleet met adviezen. Dat werkt goed en snel.
Burgemeester Aboutaleb: ‘Toch is het niet ideaal.
Ouderen zijn vaak niet zo thuis in het omgaan
met pushberichten.’ Tijdens de bijeenkomst zette
Shell-directeur Van Winsen op een rij wat er allemaal
gedaan wordt om Shell zo veilig mogelijk te houden.

Met grafieken liet hij zien hoe klein de kans is dat
er iets misgaat. Maar áls er dan iets misgaat, zoals
met de stroomstoring bij Shell op 29 juli, is de schrik
groot. Een grote fakkel zorgde toen voor onrust in
Pernis. Daan Molenaar van DCMR legde uit dat met
die fakkel rook en vlammen gecontroleerd worden
afgevoerd. Aboutaleb: ‘Dat klinkt voor mensen in
Pernis niet logisch hoor.’ De burgemeester wees nog
op het boekje met tips dat net uit is. ‘Gewoon aan een
touwtje op de wc hangen.’

David Rozing

Over de veiligheid van Pernis zullen mensen het niet snel met elkaar eens worden. Dat bleek 30 januari in het
wijkinlooppunt aan de Vroomstraat. Onder leiding van burgemeester Aboutaleb spraken veiligheidsdeskun
digen en directeur Jos van Winsen van Shell Pernis over maatregelen die het dorp veilig moeten houden.

Gé Grubben: ‘Jongeren en ouderen kunnen van elkaar leren.’

Slootslib op Robbenoord
Op Robbenoord (achter de hangplek aan de Oud Pernisseweg)
heeft de gemeente een laag slootslib neergelegd. Op dit braak
liggende terrein kan het slib drogen. Daarna is het geschikt voor
het telen van bijvoorbeeld groente.

Onderscheiding van de Koning
De zussen Marian Bussem-Van Engelenburg en Riek Konijnenburg-Van Engelenburg zijn 20 januari
koninklijk onderscheiden en zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ‘We waren compleet verrast
en zijn er ongelofelijk trots op’, vertellen ze in een reactie. Ina Sjerps (gemeentesecretaris) speldde de
onderscheiding namens de burgemeester op.

Ook op andere plekken in Rotterdam wordt op deze manier slib
gedroogd. Elk jaar baggert de gemeente namelijk 100.000 kubieke
meter slib uit Rotterdamse sloten. Daarbij wordt er steeds op gelet
of het slib niet vervuild is. Als dat wel zo is, gaat de bagger naar een
speciale fabriek die het slib reinigt. In Pernis zijn er maatregelen
genomen die voorkomen dat het natte slib in de sloten rond
Robbenoord terechtkomt. Het water rond deze stortplaats kan dus
niet dichtslibben door het wegsijpelende bagger dat hier nu in een
dikke laag ligt.

De gemeentesecretaris (midden) reikte de onderscheiding uit.

BuitenBeter-app

Pernis op Facebook

Een defecte lantaarnpaal, verzakte stoeptegels of
zwerfvuil: u kunt het bij de gemeente melden via
www.rotterdam.nl/meldingen of 14 010. Maar met de
BuitenBeter-app is het nog gemakkelijker. Met deze
gratis app voor smartphones kunt u mankementen in
uw straat of buurt doorgeven. Het is heel eenvoudig:
wanneer u iets ziet, stuurt u via de app een korte
omschrijving en een foto van de situatie. Zo is de
gemeente meteen op de hoogte van het probleem en
de plek. Zie ook: www.rotterdam.nl/buitenbeter.

‘Gebied Pernis’, zo heet de gemeentelijke Facebookpagina voor Pernis. Op deze pagina is plek voor het
aankondigen van evenementen, bewonersinitiatieven
en andere actuele informatie. Ook interviews met
bewoners en informatie over organisaties zijn er te
vinden. De redactie van de Facebookpagina vindt
het leuk als bewoners en organisaties verhalen,
tips en foto’s doorgeven. Heeft u iets te melden dat
voor anderen in Pernis interessant kan zijn, aarzel
dan niet en geef het door. De pagina is te vinden op
www.facebook.com/pernis.gebiedrotterdam.

Esther Verschoor

Dat gebeurde tijdens het jubileumfeest van de Speeltuinvereniging Pernis, die 65 jaar bestaat. De twee
zussen hebben hier in totaal 46 jaar vrijwilligerswerk
gedaan. Als vrijwillige bestuurders waren en zijn ze
gangmakers van veel verbeteringen. Het bijna lege
terrein werd een prachtige speeltuin met een clubgebouw, waar mensen ook kunnen jeu-de-boulen,
schaatsen en midgetgolfen. Er werken nu ruim
veertig vrijwilligers. Ook gezinnen van buiten Pernis
weten dit speelparadijs steeds vaker te vinden. Mede
dankzij de inzet van de koninklijk onderscheiden
zussen is de speeltuin een plek voor alle leeftijden
geworden.

Grazende schapen
Op Robbenoord graast op dit moment een kudde schapen. Met de
pachter van de grond is afgesproken dat de dieren geen last hebben
van het gestorte slib. De schapen kunnen op het zuidelijke deel
van het terrein grazen. Het slib op Robbenoord blijft er tijdelijk
liggen. Rond de zomer wordt de ingedroogde bagger weer weg
gehaald. Daarna begint op dit terrein de aanleg van een zonnepark.
Dat is een grote verzameling zonnepanelen, waarmee op een
milieuvriendelijke manier energie kan worden opgewekt.
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www.rotterdam.nl/pernis
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/pernis.gebiedrotterdam

