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Uit de vergadering
Beste bewoner,
Met deze alweer 4e nieuwsbrief van de gebiedscommissie Pernis informeren we u graag
over de ontwikkelingen in het dorp. En leest u
wat ons bezighoudt.
De laatste vergadering was op dinsdagavond 24
september. Daarbij werd een bewonersinitiatief, de
aanvraag voor een minikermis in de speeltuinvereniging Pernis, goedgekeurd. De gebiedscommissie
heeft verder besloten de activiteiten van Stichting
Interwijk Pernis tot 1 juli 2020 te subsidiëren en in
overleg met het bestuur van de stichting, deze uiterlijk op 1 juli 2020 op te heffen.
Uitgangspunt is dat de activiteiten kunnen doorgaan. Verder is de gebiedscommissies bezig met
de zogenaamde kleine kernen aanpak. Dit houdt in
dat de gebiedscommissies van Hoek van Holland,
Pernis en Rozenburg samenwerken om de drie havendorpen voor de langere termijn leefbaar en
vitaal te houden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het versnellen van woningbouw en het ondersteunen van verenigingen.

Een jaar voorzitterschap...

AED’s in Pernis
Het jaar kende uiteraard hoogte- en dieptepunten. Het absolute dieptepunt was zonder twijfel de calamiteiten rondom ons zwembad. Het heeft echt moeite gekost om naar
aanleiding daarvan het bad open te kunnen houden en
het scheelde echt niet veel of het buitenbad was voor Pernis geschiedenis geworden. Hoogtepunten waren er ook.
Mooie evenementen die, mede door de steun vanuit de
gebiedscommissie, doorgang konden vinden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het Lucht(ig) Festijn, de Lampjes van
Pernis en de Pernisse Plusloop. Maar ook de erkenning
van Pernis als kleine kern binnen de gemeente Rotterdam.
Dat laatste betekent dat er vanuit de gemeente extra inspanningen worden verricht om ons dorp duurzaam en vitaal te houden. Hoe dat gedaan gaat worden hangt mede
af van uw mening. Over diverse onderwerpen organiseren
we bewonersavonden. Hopelijk mag ik u daarbij ontvangen, als voorzitter van de gebiedscommissie. Uw deelname is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd.
Rob van der Meer,
Technisch voorzitter Gebiedscomissie Pernis

“Samen zoeken naar een oplossing”
Met de VraagWijzer staat u er niet alleen voor. Medewerkers helpen u graag met gratis informatie en advies. Een
van die medewerkers is Mustafe: “U kunt bij ons terecht
met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp,
vervoer op maat en hulpmiddelen, zoals een scootmobiel.
Maar ook over juridische zaken en schulden. Mensen zoeken een luisterend oor. Samen zoeken we naar een oplossing.”

Verder kijken we binnen de ruimte van de klant naar zelfredzaamheid. Mustafe heeft meer dan 24 jaar werkervaring bij de gemeente Rotterdam.
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Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een
elektrische schok. Deze AED’s hangen ook in Pernis.
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Onder andere op deze locaties:
•
Plus Supermarkt, G.A. Soetemanweg 97
•
In de hal van gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14
•
In de hal van de Hervormde kerk Pernis, Ring 1
•
In de hal van de Gereformeerde kerk Pernis/Eben Haëzerker, Pastoriedijk 340 Hal

•
•
•

In de hal van de Bapistengemeente Pernis,
Ring 322
Voetbalveld VV Pernis, Deijffelbroekesweg 30
In de kantine van tennisvereniging Laatjes Kaai,
Pastoriestraat 27
In het clubgebouw van speeltuinvereniging Pernis,
Pastoriestraat 20
Bij de administratie van verzorgingshuis/
wooncentrum Het Havenlicht, Velsenaerstraat 4
EHBO Pernis, Burgemeester van Esstraat 170
(bij Miranda van Eijk thuis)
In de hal van Fysiotherapie Pernis, Boonstraat 5
In het kantoor van CBS Het Waterschip,
Burgemeester Beyenstraat 81
Bij de receptie van Atlantic Horizon, Tarwezand
2-20
Op de 7e etage van woontoren De Zwaan, Uiterdijk
In de wachtruimte van de huisartsenpraktijk, G.A.
Soetemanweg 25
In het badmeesterhuisje van Zwembad Pernis,
Ring 220

Mustafe Jimale

Naast goed kunnen luisteren zijn voor hem passend adviseren en gericht informeren belangrijke eigenschappen
voor dit werk. “Daarbij probeer ik de vraag achter de vraag
naar boven te halen. Soms spelen meerdere problemen.
Het aanmelden voor maatschappelijk werk voor jeugd, volwassenen en ouderen naar het wijkteam is ook een taak
van de VraagWijzer.”

Toen ik voor het eerst als inwoner van Pernis een vergadering van de gebiedscommissie bijwoonde, vond ik dat wel
een flinke stap van mezelf. Je stapt toch niet zomaar bij zo’n
politieke bijeenkomst naar binnen dacht ik toen.
Nu als voorzitter probeer ik die stap voor inwoners te verkleinen. Natuurlijk, de vergadering is formeel maar het moet
ook prettig zijn voor de gasten, de bezoekers en leden van
de commissie. Ja, er mag zelfs gelachen worden. Daar zie
ik mijn voornaamste taak binnen het team waarmee ik werk
binnen de gebiedscommissie.
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VLIEGENDE BRIGADE
Onder andere voor een reisdocument (paspoort, identiteitskaart), rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag kunt
u terecht bij de stadswinkel Hoogvliet (Rijkeeplein 3). Met
en zonder afspraak. Sommige producten vraagt u online
aan via Rotterdam.nl. Wie aan huis is gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden kan gebruikmaken van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. Deze service aan huis geldt ook voor Pernissers van
65 jaar en ouder die een reisdocument nodig hebben. In
beide gevallen belt u 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de brigade.

NIEUWSBRIEF IN UW MAILBOX?
Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?
Mail dan naar gebiedpernis@rotterdam.nl

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. Of kijk op: www.rotterdam.nl/pernis

AGENDA OKTOBER
.

Datum

Tijd

Waar

Halloween

25 oktober

18.00 - 22.00 uur

Optocht bij de muziektent,
disco bij speeltuinvereniging Pernis

Halloween

26 oktober

vanaf 17.00 uur

Comissie H. Pernis

Ouderensoos bingo

29 oktober

14.00 uur

Bonte Koe, Ring 224

Dansen

1ste zondag v.d. maand

14.00 - 18.00 uur

Bonte Koe, Ring 224

Ladies Night

elke woensdag

vanaf 19.00 uur

Bonte Koe, Ring 224

* De agenda en stukken staan een week voor de vergadering op www.rotterdam.nl/pernis
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