Gebiedscommissie
IJsselmonde
Pernis

Uit de vergadering

Beste bewoner,
Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van de gebiedscommissie Pernis. Hiermee houden we u
op de hoogte van wat speelt in Pernis en wat ons
bezig houdt.

Vervolg voor de Pernisse Plusloop?

Ongeveer 8 maanden geleden kregen we (Aniek Verschoor
en Lyzanne Reijm) een vraag van Dick Noordzij (eigenaar
PLUS Noordzij). Hij had een droom die hij graag uit wilde laten
komen en vroeg of wij hem daarmee konden helpen. Namelijk
een hardloopwedstrijd van 10 kilometer door Pernis. Met deze
vraag zijn we de uitdaging aangegaan. Alles hebben we zelf
georganiseerd en uitgezocht. Van het aanvragen van offertes,
tot het opstellen van een begroting, het aanvragen van vergunningen en de promotie. Ook hebben we er zelf een goed
doel bij gezocht, Stichting Jarige Job. Een leuk en leerzaam
traject wat goed aansluit bij onze studie Leisure en Event Management. Op 22 april was het dan eindelijk zover, de dag
van de Pernisse Plusloop. De eerste hardloopwedstrijd van
10 kilometer door heel Pernis. We kunnen terugblikken op een
geslaagde dag met erg lekker weer en een hoop positieve
reacties van de bezoekers.

-Aniek en Lyzanne-

Een vast onderwerp is een terugblik op de gebiedscommissievergadering. De vergaderingen zijn
openbaar en deze kunt u als bewoner bijwonen. De
laatste vergadering was 28 mei jongstleden. Deze
keer was er een apart inloopmoment vanaf 19.00
uur. U kon vragen stellen en input leveren over het
nieuwe vuurwerkbeleid. Wij kregen als advies dat
het rondom de manege ook vuurwerkvrij moet blijven. Dat voorstel wordt overgenomen.
Wat hebben bewoners verder ingebracht?
•

Hoe is het met het hondenlosloopbeleid? Daar
is nu voor sommige bewoners onduidelijkheid
over.

•

Kunnen er blikvangers geplaatst worden op
plekken waar veel blikjes liggen om de problemen voor afval op straat beter op te lossen.

•

Kan er een hek komen om de speelplaats in de
Verheulstraat? Deze is nu gevaarlijk.

•

Hoe kunnen bewoners van de Ring bij de problemen van de sloot geholpen worden. Dit in
verband met het waterpeil en de rattenoverlast.

Wij gaan samen met Victor Nagtegaal, de wijkmanager kijken hoe we dit kunnen oppakken.
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HOE NU VERDER?
Wij zijn op 20 mei bij elkaar geweest voor een evaluatie van het
evenement. We gaven het advies om het evenement jaarlijks
te herhalen met inzet van vrijwilligers/werkgroepen. Aniek en
Lyzanne hebben een maand de tijd gekregen om dit verder
uit te werken.

Gebiedscommissie
IJsselmonde
Pernis

PERNIS IN BEWEGING

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Het is u vast al opgevallen. De hele maand juni staat Pernis in
het teken van Pernis in Beweging. Er is van alles te doen. Van
Walking football voor senioren tot een ligconcert, de avondvierdaagse, een biljarttoernooi en nog veel meer. Deze maand
laat zien wat Pernis zo bijzonder maakt. Zoveel vrijwilligers die
meehelpen en veel activiteiten die Pernissers samen laten komen. Er is voor iedereen wat wils.

Ander nieuws uit Pernis volgen? Like de Facebookpagina GebiedPernis en lees elke twee weken de pagina van Pernis in
de Botlek.
Wilt u contact met een commissielid, kijk dan op
www.rotterdam.nl/pernis of mail naar
Gebiedpernis@rotterdam.nl

Kijk op www.actiefpernis.nl voor een compleet overzicht.

AGENDA JUNI
.

Datum

Tijd

Waar

Start avondvierdaagse

11 juni

18:30 / 19.00

Arie den Arendplein

Vrijwilligerslokaal

13 juni

19.00

Bonte Koe

Open dag Pernisse Ruiters

15 juni

hele dag

Manege

“Einaudi” Ligconcert

16 juni

20.00

Pernissimo

Start seniorendag VV Pernis

21 juni

hele dag

VV Pernis

Gebiedscommissie vergadering

25 juni

19.30

Vroomstraat 14

WAT KUNT U ZELF DOEN BIJ OVERLAST OF GEVAARLIJKE SITUATIES?

Bel 14010 en gebruik de BuitenBeter app voor het melden van zaken in de buitenruimte. Bij elke melding wordt namelijk
een dossier opgebouwd. Melden is dus noodzakelijk. Helpt u ook mee door te blijven melden?
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