Gebiedscommissie
Pernis

Veertien jaar werken
aan een leefbaar Pernis
Beste Pernissers,
Na veertien jaar wijkraad, deelgemeente en
gebiedscommissie stop ik ermee. Niet omdat ik er geen
zin meer in heb, maar omdat ik buiten Pernis ga wonen.
Veertien jaar bestuurder in Pernis is mogelijk gemaakt
door de Pernissers. Zij gaven mij via de verkiezingen
het vertrouwen. Dank daarvoor!
We hebben in die veertien jaar veel bereikt in en voor
Pernis! Ik zeg ‘we’, omdat we met negen leden
samenwerkten aan de leefbaarheid in Pernis.
Het is dankbaar werk wanneer je resultaten boekt.
Echter besturen is keuzes maken, weloverwogen
keuzes. Door de keuzes die je maakt, word je soms
bejubeld en soms verguisd. Ik ben echter van mening,
dat je te allen tijde respectvol met elkaar moet omgaan.
Helaas gebeurt dit niet altijd. Tegen die mensen zou ik
zeggen: stel je verkiesbaar en laat maar zien dat je het
beter kan.
Dank voor het vertrouwen en ik wens mijn opvolger en
de gebiedscommissie succes bij hun mooie werk om
Pernis mooi, vitaal en leefbaar te houden.
Met vriendelijke groet,
Brian Frowijn

Online vergaderen met
de gebiedscommissie
Vergaderingen van de gebiedscommissie zijn vanaf nu
voorlopig te volgen vanuit de luie stoel. Tijdens de coronacrisis
vergaderen de commissieleden digitaal. En u kunt er 30 juni
bij zijn. Online uiteraard!
Door de coronacrisis zijn sinds maart alle vergaderingen van
de gebiedscommissie afgeblazen. Daardoor kunnen die hun
taken - het gebied vertegenwoordigen, het gemeentebestuur
adviseren en bewonersinitiatieven beoordelen - lastig uitvoeren.
Een oplossing is gevonden in digitaal vergaderen.
Beleef het mee
Dinsdag 30 juni vergadert de gebiedscommissie opnieuw
vanaf 19.30 uur. U bent dus van harte welkom! Ga naar
www.rotterdam.nl/pernis en klik op de link Agenda en de
digitale vergadering wordt via een livestream uitgezonden.
Zoek in de kalender de vergadering op.
Inspreken vergadering
U kunt ook inspreken tijdens de vergadering van 30 juni.
Mail vóór 29 juni 12.00 uur uw tekst naar
gebiedpernis@rotterdam.nl. De voorzitter brengt die dan
tijdens de vergadering onder de aandacht van de commissie.

Afval op straat, meld het!
In deze tijd is het heerlijk om te wandelen in het park of langs
de waterkant. Helaas is het (zwerf)afval op straat hierdoor de
laatste tijd wel toegenomen.
Daarom de oproep om dit te melden via de BuitenBeter-app.
Of door te bellen met 14 010 (lokaal tarief).
U kunt de BuitenBeter-app downloaden in
de Google Play Store of de App Store.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/buitenbeterapp.
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FELICITATIES VOOR ALLE SCHOLIEREN!
De gebiedscommissie feliciteert alle geslaagde middelbare
scholieren met het behalen van hun eindexamen.
Een geweldige prestatie. En dat onder omstandigheden die
anders dan anders zijn. Knap gedaan!
VONDELINGENWEG
Al vele jaren maakt de gebiedscommissie zich ernstige
zorgen om de verkeersveiligheid van de Vondelingenweg.
Ondanks dat hierover op vele fronten werd gesproken,
leidde dit tot nu toe tot weinig succes.
Op donderdag 28 mei had de gebiedscommissie in Pernis
een verhelderend gesprek met wethouder Bokhove.
De wethouder gaf aan nu serieus werk te maken van de
veiligheid op deze weg. Een werkgroep zal alle knelpunten
en oplossingen in beeld brengen. De gebiedscommissie
houdt de vinger aan de pols bij de wethouder.

KOM GEZELLIG ZWEMMEN, MAAR WEL EERST
EVEN RESERVEREN
Thuis omkleden, de routepijlen volgen en zoveel mogelijk
achter elkaar zwemmen in plaats van naast elkaar met 1,5
meter ertussen…dat is zwemmen in coronatijd. Eigenlijk zou
zwembad Pernis op 25 april weer opengaan. Maar dat werd
door de crisis 18 mei. En met aangepaste spelregels om de
veiligheid van iedereen te waarborgen.
Wie wil komen zwemmen, moet van tevoren online reserveren.
Per zwemonderdeel wordt een bepaald aantal bezoekers
toegelaten en er is een tijdslot. Zo mag de jeugd tot en met
12 jaar anderhalf uur zwemmen met maximaal 50 personen.
Banenzwemmers mogen een uur zwemmen, met maximaal
20 personen.
Andere regels zijn onder andere thuis douchen voor en na,
zwemkleding thuis aantrekken, handen desinfecteren bij
binnenkomst en contactloos betalen met pin/mobiel.
De programmering kan per week wijzigen. Kijk op
de Facebookpagina van zwembad Pernis of de website
van Sportbedrijf Rotterdam.

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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