Gebiedscommissie
Pernis

Uit de vergadering
Beste Pernissers,
De meest recente vergadering van de gebiedscommissie was op 25 februari. Graag deel ik met u het
verloop van deze avond.
Tijdens het vergaderpunt inspreekrecht bewoners wordt
gevraagd naar de stand van zaken rond de mogelijke
komst van een paintballvereniging in Pernis. En hoe het
proces van de besluitvorming hierover verloopt. De gebiedscommissie stelt het geven van advies aan de gemeente Rotterdam uit en nodigt de paintballvereniging
uit voor een publiekelijke presentatie (volgende vergadering van de gebiedscommissie).
Ook wordt gevraagd naar de stand van zaken rondom
de besluitvorming van de gaswinning in Pernis. De antwoorden vanuit het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op raadsvragen van Leefbaar
Rotterdam worden gedeeld met het publiek. Binnenkort
staat een gesprek met wethouder Bonte gepland.
Bewonersinitiatieven
De volgende bewonersinitiatieven zijn behandeld:
•
aanvraag voor een Passie Paasconcert; toegekend
(€ 1300)
• aanvraag voor een Koningsavond Willems feestje; toegekend (€ 1580)
• aanvraag voor het organiseren van een bevrijdingsfeest; toegekend (€ 9.999)
• aanvraag voor een Sprookjes- en Superheldenfeest;
toegekend (€ 1800)
• aanvraag voor het Luchtig Festijn; afgekeurd, omdat
de sponsoring en inkomsten onduidelijk zijn in de aanvraag.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Ander nieuws uit Pernis volgen? Like de Facebookpagina
GebiedPernis en lees elke twee weken de pagina van Pernis in huis-aan-huis krant de Botlek. De pdf van de gebiedspagina staat op www.rotterdam.nl/stadskrant.
En meer informatie over Pernis op www.rotterdam.nl/pernis
Tip: Op de website staan de vorige uitgaves van
deze nieuwsbrief.
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Na een toelichting en presentatie van de landschapsarchitect en de projectleider die zich bezighouden met de
waterkant, keurt de gebiedscommissie de Visie Waterkant unaniem goed.
Een ander bespreekpunt was het aanscherpen van het
hondenbeleid. Hondenbezitters kregen uitgebreid de
gelegenheid om in te spreken. De gebiedscommissie
neemt hun argumenten en voorstellen mee. En beslist in
de volgende vergadering of aanpassingen van het hondenbeleid noodzakelijk zijn en welke dat dan eventueel
zouden moeten worden.
Tot slot werd deze avond het gebiedsverslag 2019 besproken en werd er kort vooruitgekeken naar de Kleine
Kernen-overleggen die in de maand maart plaatsvinden.
Het was een avond met een meer dan volle publieke
tribune waardoor er maximaal geparticipeerd kon worden op de momenten waarop de agenda dit toe liet. De
volgende vergadering is dinsdag 31 maart vanaf 19.30
uur in het gebiedskantoor aan de Vroomstraat 14. U bent
van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Rob van der Meer
(technisch voorzitter
gebiedscommissie Pernis)

Gebiedscommissie
Pernis

AGENDA MAART/APRIL
Datum

Tijd

Waar

Pygmalion, de Schouwspelers		

14 maart		

20.00 uur 		

Ring 224, Bonte Koe

Pygmalion, de Schouwspelers		

15 maart

14.00 uur

Ring 224, Bonte Koe

Gebiedscommissievergadering*

31 maart

vanaf 19.30 uur

Vroomstraat 14

Participatie Platform Maatschappelijke
Ontwikkeling (PP-MO)
		

1 april 2020

19.30 - 21.00 uur

Ring 224, Bonte Koe

Mag ik deze dans van u?

Iedere laatste zondag
van de maand

14.00 - 17.00 uur

Ring 224, Bonte Koe

Bingo

31 maart en 21 april

14.00 - 16.00 uur

Ring 224, Bonte Koe

Repair Café Pernis

11 april 		

10.00 uur

Ring 224, Bonte Koe

Gebiedscommissievergadering*

21 april		

vanaf 19.30 uur

Vroomstraat 14

Koning Willems feestje

25 april		

19.45 uur		

Tent Ring 604a

Participatie Platform Stadsbeheer (PP-SB)

28 april		

19.30 - 21.00 uur

Vroomstraat 14

Activiteiten, workshops en cursussen in Huis van de Wijk
De Bonte Koe (Ring 224)
vindt u op www.facebook.com/hvdwijkDeBonteKoe.

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

WAT KUNT U ZELF DOEN BIJ OVERLAST OF GEVAARLIJKE SITUATIES?
Bel 14 010 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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