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Uit de vergadering

Beste bewoner, Dit is de tweede editie van de
nieuwsbrief van de gebiedscommissie Pernis.
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van wat er speelt in Pernis en wat ons bezig
houdt. Veel leesplezier.
De vergaderingen van de gebiedscommissie zijn
openbaar. U kunt deze als bewoner dus bijwonen.
De laatste vergadering was 25 juni. Wat kwam
daar bijvoorbeeld aan bod?

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
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
rotterdam.nl/pernis of mail Gebiedpernis@rotterdam.nl

AGENDA JUNI
.

Datum

Tijd

Waar

Voorlichtingssessie Brand (de Brandweer)

13 juli

14.00 - 15.30

Bonte Koe

Afgelopen winter is de gymzaal aan de Velsenaerstraat gebruikt als nachtopvang voor dakloze
mensen. Het ging om een tijdelijke oplossing voor
de winterperiode in overleg met de gebiedscommissie. Katrien Vermeulen en Saskia Rensen (beleidsadviseurs Zorg en Maatschappelijke Opvang)
waren aanwezig voor een evaluatie. De nachtopvang in Pernis is vijf keer open geweest (vanwege
twee koude weken in januari), waarbij deze drie
keer gebruikt is. Dat verliep goed. Katrien en Saskia bedanken alle Pernissers voor hun begrip.

OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS

Dankbaar werk voor Pernis
Voelt u zich ook betrokken bij de ontwikkeling en beheer
van de buitenruimte van Pernis? Kom dan naar ons Participatie Platform Stadsbeheer en stel uw vragen. Of nog
beter, meld u aan als lid en vergader om de maand op
dinsdagavond 19.30 uur met ons mee. De vaste locatie
van ons platform is De Bonte Koe (Ring 224), naast het
zwembad. Onderwerpen die we bespreken zijn divers
gezellig en kritisch zoals, schoonhouden, vegen, bestrijden van onkruid en vuil ophalen door Schone Stad. Maar
ook de aanleg en het beheer van wegen, water en groen.
Verder komt de handhaving Algemene Plaatselijke Verorderning door Stadstoezicht en de politie aan bod. Denk
aan het hondenlosloopbeleid en de opruimplicht van
hondenpoep aan bijvoorbeeld De Waterkant, handhaven
op aanhangwagens en grote voertuigen enz. Ook controleren we op alcohol gebruik, bijvoorbeeld bij onze volière nabij Het Havenlicht. Wij noemen dit kortweg Schoon,
Heel en Veilig, met als doel om Pernis vooral leefbaar te
houden en te borgen voor de toekomst.
In het bestemmingsplan uit december 2011 zijn plannen
vastgesteld rondom ruimtelijke ontwikkeling zoals woningbouw op de Madroel, Vermaetweg, Hof van Pernis,
Sagiusstraat en Het Waterschip. En daardoor het ontwikkelen van een nieuw sportpark op het voormalige terrein
van tuincomplex Robbenoord. Deze plannen zijn allemaal
vastgesteld. Ook wordt in het platform gesproken over de
verre toekomst zoals nieuwbouwwoningen op De Loswal.
Daarnaast verloopt de herontwikkeling rond de Bonte
Koe en de ontwikkeling van de Waterkant voorspoedig.
De komende maanden is de herontwikkeling van het Park
aan de orde.

* Bij voldoende animo zal de broodlunch zal vanaf 23 juli iedere dinsdag plaatsvinden.
** Vrijwel alle activiteiten stoppen in de zomervakantie, m.u.v. de Ouderensoos (iedere vrijdag).

Kortom uw inbreng is
keihard
noodzakelijk
om Pernis op de kaart
te zetten en te houden!
De gebiedscommissie
verricht hierbij veel werk
met ambtelijke en lokale
partners om onze doelstellingen uit het Wijkactieplan te realiseren.
Hierbij nogmaals de oproep: meld u aan. Het is
dankbaar werk voor ons
dorp Pernis!

Het administratieve spreekuur en mantelzorgspreekuur gaan wel door in de zomervakantie.
Men kan hiervoor een afspraak maken via 010 - 4161633.

Mart Speelman,
Voorzitter Participatie Platform Stadsbeheer

Repair Café Pernis

13 juli

10.00 - 13.00

Bonte Koe

Aikido Examens

17 juli

vanaf 18.15

Bonte Koe

Broodlunch*

23 juli

10.00 - 13.00

‘Huiskamer De Bonte Koe’

Ouderensoos**

26 juli

13.30 - 17.00

Bonte Koe
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Op verschillende plekken in Pernis is helaas de
eikenprocessierups gesignaleerd. We kregen de
melding dat sommige kinderen last hebben van
jeuk en huiduitslag. Wat kunt u doen?
Maak foto’s en meld het via de BuitenBeter app,
via www.rotterdam.nl/melding. Of bel 14010.
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Een jaar DOCK in DE BONTE KOE!
Aanbod De Bonte Koe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Yogagroepen
Karate voor volwassenen
Teken- en schildergroep
Kookclub voor volwassenen
Boksen
Pilatesgroepen
EHBO
Meer biljartmomenten
DOCK-cursussen als Mindfulness,
Sociale Vaardigheden & Weerbaarheid,
Grip op je leven
De Taaltafel
Nederlandse les
Maandelijkse lunchactiviteit samen
met ZorgU
Repair café kids

De Bonte Koe, Huis van de Wijk in Pernis, bestaat op
4 juli 2019 alweer één jaar! De nieuwe welzijnsorganisatie DOCK is, na Welzijn Pernis, op 1 januari 2018
in Buurthuis Pernis getrokken. Dit was slechts voor
een half jaar. Toen konden we in het nieuwe pand. De
meeste activiteiten verhuisden mee naar de nieuwe
locatie bij het zwembad. Bijvoorbeeld de kinderactiviteiten, kookgroepen, fitgym, biljarten, ouderensoos, bingo, aikido, het Repair Café Pernis, vakantieactiviteiten, do-in, ouderenkoor, 75+ huisbezoeken,
administratiespreekuur enz. De Bonte Koe is ook in
gebruik door het Sportbedrijf en het zwembad, zij
hebben hun eigen ruimtes. Soms zijn er gedeelde
ruimtes.

Daarnaast bieden we ruimte aan collegae, bewoners en
derden zoals het Wijkteam, de Cultuurscouts, bedrijfsopleidingen van de PLUS, gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten over onder andere nieuwe vuilcontainers,
vergaderingen van de dijkbewaking, spreekuur ZorgU,
vergaderingen van Turnlust, Halloween, Dickens, Sinterklaas, Koningsdag, schoolmusicals, voorstellingen van
OBK en de Schouwspelers, de Kerst Mee Zing, actie
voor Nathan, Viva la Donna Dag, Donateursavond Ouderenkoor Pernis, Korendag, etentjes vanuit de Kerken,
voorlichting Trevvel, brandpreventie enz.

De Bonte Koe is een plaats voor, door en van de Pernissers. Vanuit DOCK worden heel wat activiteiten voor
jong tot oud georganiseerd. Maar ook bewoners mogen
gebruik maken van het gebouw en krijgen de verantwoording voor activiteiten (inclusief de ruimte) die zij willen
organiseren. Op basis van wederkerigheid vinden er allerlei activiteiten plaats; bewoners doen van alles voor elkaar. Veel activiteiten zijn gratis. Verschillende vakkrachten bieden diverse lessen aan, ook dit is uitgebreid. Ook
professionals die in Pernis werken zijn welkom om gebruik te maken van het gebouw.

Er is veel mogelijk, dus Pernissers, kom met ideeën en
vragen langs in de Bonte Koe, bel of kijk op Facebook.
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Kortom, na een jaar in de De Bonte Koe blijkt dit prachtige gebouw een aanwinst te zijn voor Pernis!

Tel: 010-4161633
www.facebook.com/hvdwijkDeBonteKoe/
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