Kort verslag Participatieplatform Maatschappelijke Ontwikkeling (PP-MO)
d.d. 7 november 2018
Aanwezig:
N. Damen (vz)
B. Ruizeveld de Winter
M. van der Kemp
M. Hautot
J. van Kampen (notulist)
C. Lawa
L. van den Hoek
C. van der Kemp
J. Ketting
Afwezig (mk):
D. Spruijt
H. van Peer
H. van Kampen
W. Ketting
Introduce:
Marianne v/d Linden

1. Opening
Niek Damen heet een ieder van harte welkom; Jan van Kampen maakt het verslag.
Met name een woord van welkom aan Leo v/d Hoek, Cor v/d Kemp en Chris Lawa en eveneens
aan Marianne v/d Linden.
2. Mededelingen
Niek Damen meldt, dat het herstel Diana Spruyt zodanig goed verloopt, dat zij binnenkort naar
huis mag voor verder herstel.
28 november vindt de volgende vergadering plaats (indien gewenst); dit is de laatste van dit
kalenderjaar.
3. Verslag Participatie Platform Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2018
(agendapunt 3) De huisartsen brengen bezoeken aan 70+-ers moet zijn: 75+-ers.
(agendapunt 7) Huiskamergesprekken moet zijn: keukentafelgesprekken.
Naar aanleiding van de vorige vergadering:
Marie Hautot heeft inmiddels een aantal boxen gehad met veiligheidsspullen (voor het
basisonderwijs).
Marie Hautot wil de indruk wegnemen, dat zij te zeer betrokken is bij de door de Plataan
ingediende Bewonersinitiatieven; zij blijft hierin neutraal en stemt niet mee, indien haar
bemoeienis te close is.
Marie Hautot geeft aan, dat haar huis (wellicht door stellingname in de gebiedscommissie)
is bekogeld en beklad.
4. Verslag bijeenkomst gebiedscommissie 30 oktober 2018
Er is een besluitenlijst bijgevoegd.

5. Terugkoppeling
- themabijeenkomst Stichting Zwembad Pernis
Naar aanleiding van het korte verslag naar aanleiding van de rapportage van de Stichting
Zwembad Pernis heerst enige tevredenheid. Vooral het goede weer en de grote
bezoekersaantallen (circa 23.000 bezoeken) en hogere omzet horeca-inkomsten stemmen
gerust.
De samenwerking met Dock verloopt goed en de hulp van vrijwilligers is goed. De stuurgroep is
wel op zoek naar verjonging.
Probleem is wel een tekort aan goede kleedruimtes en voldoende toiletten (mede door het
afsluiten van de “oude” gebouwtjes); hierover wordt contact gezocht met de gemeente.
Cor v/d Kemp benadrukt wel, dat alvast vooruitgekeken moet worden naar 2021, de termijn
van heroverweging bij de gemeente.
- overleg communicatieadviseurs gemeente Rotterdam
Communicatieadviseurs van de gemeente hebben stappen gemaakt in het ontwikkelen van een
communicatieverbetering binnen Pernis (en in de overige Kleine Kernen); tevens zijn contacten
gelegd met de Botlek inzake de bezorgingsproblematiek.
- info inzake omgevingswerkzaamheden kruispunt/De Bontekoe
Inmiddels zijn twee lantaarns geplaatst als noodmaatregel. De buitenruimte rond de Bontekoe
wordt vernieuwd tesamen met de werkzaamheden rondom het kruispunt. De uitvoer zal naar
verwachting pas vanaf het voorjaar 2019 gaan plaatsvinden.
- info inzake zoeklocaties windturbines Pernis e.o.
De zoeklocaties in Schiedam roepen op tot vragen. Een bewonersgroep (o.l.v. W. Ruizendaal)
gaat binnenkort met vertegenwoordigers van de Schiedamse energiegroep praten. Namens de
GC Pernis gaat Niek Damen mee. Tevens zal men de gemeentelijke politiek inseinen (in eerste
instantie via het CDA/Leefbaar Rotterdam).
6. Begrotingsaangelegenheden (2019)
Cor v/d Kemp vraagt aan de GC-leden met klem om nader in te zetten op mogelijke
begrotingsinzetten voor Pernis.
7. Subsidie en Bewonersinitiatieven (hulp/mogelijkheden)
Om e.e.a. meer te stroomlijnen en wellicht voor alle betrokken partijen meer inzichtelijk te
maken wordt voorgesteld om in 2019 een thema-avond inzake subsidies/subsidiemogelijkheden
en bewonersinitiatieven te organiseren. Niek Damen neemt dit mee naar de GC. Samen met
Marie Hautot probeert hij in 2019 hiertoe een aanzet te geven. Marianne v/d Linden geeft aan
hierin ook wel een rol te willen spelen.
8. Wat verder ter tafel komt, o.a.:
•
Havenlicht:
opening officieel 29 november.
•
Kinderboerderij:
Guus Koppenol is verder in gesprek met Willeke Ketting over het
afronden van het inventarisatietraject. Aandachtsgebieden zijn op
dit moment voorzieningen inzake sanitaire investeringen. Daarnaast
loopt nog het traject rondom de ozb.
•
Tennisvereniging:
Op dit moment probeert de gemeente Rotterdam nog meer
duidelijkheid te verkrijgen in de levensvatbaarheid van de
vereniging. Daarna kan pas worden nagedacht over de mogelijke
investeringen. Stichting Sportsupport Rotterdam moet nog advies
geven. Op 22 november staat ook nog een (mediation)gesprek
gepland met de (buurman) Keemink inzake onderlinge onmin.

9. Rondvraag
Leo v/d Hoek:
Is het thema “v.v. Pernis” geen vast onderdeel van de agenda meer?
Antw.: Klopt, dit wordt gemeld bij nieuwe ontwikkelingen.
Bas Ruizeveld de Winter:
Wat is de stand van zaken m.b.t. Polen in Pernis?
Antw.: Marie Hautot heeft een tolk/bemiddelaar kunnen vinden; afwachten.
John Ketting:

Marie Hautot:

Is er nog ontwikkeling in de plaatsing van zonnepanelen door v.v. Pernis
i.s.m. de firma V/d Pols?
Antw.: Staat op dit moment even stil, maar wordt in 2019 verder opgepakt.
Etienne wordt meegenomen in het traject inzake zoeken naar
jeugdactiviteiten in Pernis en in het vormen van een “jeugdraad”.
Attentie voor de SWAT-activiteiten in de Bontekoe (talentontwikkeling voor
10-14 jarigen).
Marie Hautot en Jan van Kampen gaan brainstormen over een (algemene)
vrijwilligersdag/-activiteit in Pernis.

10. Sluiting
Volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 28 november 2018 om 19.30 uur.
Deze zal plaatsvinden in de Bonte Koe.

