Gebiedscommissie
Pernis

Uit de vergadering
Beste Pernissers,
Hieronder een samenvatting van wat er in de gebiedscommissie vergadering van 28 januari 2020 is
besproken:
Inspreekrecht bewoners
Verschillende bewoners geven aan dat op uiteenlopende plekken en tijden de verlichting niet brandt. De wijkmanager geeft dit door aan Stadsbeheer. Verder worden
vragen gesteld over het parkeren van grote voertuigen
(langer dan 6 meter) en tijdelijke parkeerplaatsen (metro
en oude voetbalveld van Excelsior). De heer Speelman
geeft aan dat dit in het participatieplatform Stadsbeheer
wordt besproken. Melding wordt gemaakt van het meer
dan in het recente verleden (na de bouw van de Bonte
Koe) trillen van woningen aan de Ring, nabij de Bonte
Koe. Ook wordt opgemerkt dat de bus hier eigenlijk niet
hoort te rijden, omdat de ondergrond niet geschikt zou
zijn. De voorzitter geeft aan dat de bewoners hierover
een brief aan de gemeente kunnen sturen. Verder deelt
de voorzitter mee dat aan het college van schriftelijke
vragen zijn gesteld over de gaswinning in en rond Pernis. Mevrouw Bussem zegt gehoord te hebben dat er
mogelijk een paintball vereniging komt op de locatie
naast de kinderboerderij. Zij is van mening dat hierdoor
verkeers- en geluidsoverlast optreedt. De voorzitter
antwoordt dat de gebiedscommissie hierover vandaag
geïnformeerd is en dat de kwestie wordt besproken in
het participatieplatform Stadsbeheer, gevolgd door een
advies van de gebiedscommissie aan de gemeente.

Bewonersinitiatieven
De volgende bewonersinitiatieven zijn behandeld:
• een tweede biljart in De Bonte Koe; toegekend
• tuinieren/naar buiten met ouderen; aanhouden
• tuinkeuring 2e helft 2020; toegekend
• ouderenmiddag 3 september en 26 november 2020;
toegekend.
Wat wordt er verder behandeld?
Gesproken is over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam: de gebiedscommissie zal
een zienswijze (mening) indienen bij het college. Uitgangspunt is dat verkeersintensiteit bij Pernis niet toeneemt, gezien de huidige hoge milieudruk.
Adviesaanvraag kansrijke evenementenlocaties
De gebiedscommissie stuurt de gemeente een reactie
voor onderzoek naar mogelijkheden van een evenementenlocatie aan de waterkant (Oostzijde) voor 250/500
personen. De gebiedscommissie wordt graag betrokken bij de verdere uitwerking om te kijken welke evenementen bij het dorp passen.
Antwoord op brief terugkoppeling
detailhandelsbeleid
De gebiedscommissie laat de wethouder in een brief
weten dat het noodzakelijk is dat de standplaatsen op
het Arie den Arendplein uiterlijk in
het derde kwartaal van 2020 worden verplaatst naar de G.A. Soetemanweg. Dit is in het belang van
de resterende winkels aan de G.A.
Soetemanweg.

Met vriendelijke groet,
Gebiedscommissie Pernis
Wim van Kampen

Nieuwjaarsreceptie
De leden van de gebiedscommissie bedanken de vrijwilligers
van de Stichting Interwijk voor weer een prima verzorgde
nieuwjaarsreceptie op 9 januari. Was u er niet bij en bent u
benieuwd naar de nieuwjaarstoespraak van gebiedscommissielid Wim van Kampen?
U vindt zijn speech op www.rotterdam.nl/pernis.
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Gezocht: nieuw lid Burenraad Shell Pernis
De Burenraad van Shell Pernis zoekt een nieuw lid. In de Burenraad zitten vertegenwoordigers van gemeenten (woonplaatsen) uit de directe omgeving van Shell Pernis: Pernis,
Albrandswaard, Hoogvliet, Spijkenisse, Vlaardingen en Schiedam. Elke gemeente (woonplaats) heeft drie vertegenwoordigers in de burenraad van Shell.

Meer weten?
Interesse in deelname aan de Burenraad of wilt u eerst meer
weten? Neem dan contact op met Herman van Kampen. Er is
ook een informatieboekje beschikbaar. Zijn telefoonnummer
is (010) 416 23 82. Op de website van Shell staat ook meer
informatie over de Burenraad.

De Burenraad vergadert vier keer per jaar op maandagavond
in het Shellkantoor aan de Petroleumweg in Pernis. De Shell
informeert de Burenraad over de gang van zaken op de raffinaderij en over de veiligheid. Daarnaast stellen de leden van
de Burenraad vragen aan de Shell.

PERNIS IN BEWEGING
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

RECTIFICATIE NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
In de vorige nieuwsbrief werd onder ‘Terugblik 2019’ gesproken over de voorbereiding nieuwbouw Biezenkamp 2.
Dit is niet correct: Op de locatie van de oude gymzaal aan de
Velsenaerstraat wordt in overleg met Stadsontwikkeling en
Sonneburgh/Havenlicht een aantal nieuwe appartementen/
woningen ontwikkeld.

Tip: Op de website staan de vorige uitgaves van
deze nieuwsbrief.

AGENDA FEBRUARI
Datum

Tijd

Waar

Participatie Platform Stadsbeheer (PP- SB)

18 februari

19.30 – 21.00 uur

Vroomstraat 14

Opening bibliotheek Pernis

25 februari

vanaf 14.00 uur

Ring 224 (De Bonte Koe)

Gebiedscommissievergadering*

25 februari

vanaf 19.30 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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