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Aanwezig:
Ahmed Aboutaleb - burgemeester
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Vincent Roozen – gemeentesecretaris
Jean Paul Andela - gespreksleider
Bewoners Pernis
Gebiedscommissieleden
Ambtenaren

Opening
De heer Andela heet iedereen welkom en beschrijft kort het programma van deze ochtend.
De bedoeling van het college is om met de bewoners in gesprek te gaan in twee rondes.
Een afvaardiging van de gebiedscommissie komt aan het woord. Vervolgens gaan de
bewoners in twee rondes in gesprek met de bestuurder(s) over zaken die hen bezighouden.
Na afloop hiervan worden er twee pitches gehouden door initiatiefnemers uit de wijk. Daarna
volgt de centrale terugkoppeling van de twee gespreksrondes door de bestuurders. Afsluitend
zal gezamenlijk de lunch genuttigd worden en is er gelegenheid tot informeel doorpraten met
de wethouders.
Gé Grubben, sociaal beheerder Stichting Dock
De heer Grubben heet iedereen welkom in de Bonte Koe. Het is een prachtig pand, waar veel
vrijwilligers actief zijn. Er worden veel activiteiten gedaan zoals taalles, yoga voor ouderen en
kinderen, koken met kinderen, teken- en schilderles voor volwassenen, ouderenkoor.
Vervolgens stellen alle aanwezige collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan de
bewoners voor en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Wethouders Van Gils, Bokhove en Kasmi zijn helaas vandaag verhinderd. De burgemeester
heet iedereen welkom
Rob van der Meer, technisch voorzitter van de gebiedscommissie
De heer Van der Meer vertelt trots over Pernis, een dorp binnen de stad. Een van de drie
kleine kernen net als Hoek van Holland en Rozenburg. Pernis past waarschijnlijk het meest bij
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Rotterdam. Ook de heer Van der Meer geeft aan dat Pernis zo blij is met het multifunctionele
pand. De Bonte Koe is een anker in het dorp.
Aandacht is er nodig voor het teruglopende inwoneraantal. Hierdoor loopt ook het
verenigingsleven terug en is het lastig voor de middenstand. Hij zou dan ook graag zien dat er
woningen bij kwamen en oude woningen omgebouwd werden naar nieuwe woningen. Verder
heeft Pernis ook last van de A4, de drukker wordende rivier en de industrie. Er is behoefte aan
milieuvriendelijke maatregelen.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes, aan 9 tafels.
Pitches van bewoners
Ad Bergwerff, voorzitter ondernemersvereniging
De heer Bergwerff vertelt wat de ondernemersvereniging allemaal doet, w.o. sponsoren van
activiteiten, verbetering van het dorp en het aanboren van fondsen hiervoor, luifelplan,
kioskplaatsen. Een aantal mooie resultaten, niet alleen voor de ondernemers maar voor de
hele gemeenschap. Een punt van aandacht is de geluidsoverlast als de wind ongunstig is. Hij
geeft de complimenten aan wethouder Karakus en de burgemeester die hebben geholpen om
dit mooie gebouw tot stand te laten komen.
Jaco Hoekman, voorzitter voetbalvereniging VV Pernis
De heer Hoekman vindt dat de voetbalvereniging de mooiste locatie heeft. Binnen de
vereniging is veelal gerealiseerd, maar er zijn ook ambities om verder te groeien. VV kan ook
gebruikt worden voor andere activiteiten voor jongeren i.c.m. Dock. Hij zou het uit willen
breiden met een soort campus, vanuit een soort gezondheidszorg/lifestyle gedachte.
Wethouder De Langen vindt het fantastisch wat er is gebeurd met de VV, een paar jaar
geleden stond de vereniging op omvallen. Hij is nu weer toekomstbestendig.
De wethouder wil zich graag inzetten om te kijken naar mogelijkheden om ook andere
verenigingen overeind te houden.
Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun tafelgesprekken met de bewoners terug.
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Wethouder Kurvers noemt de aandachtspunten aan zijn tafel. Belangrijk is de
funderingsproblematiek bij het bouwen, extra bewoners zodat de winkels open kunnen blijven,
uitbreiding van Havenlicht zodat ouderen die zorg nodig hebben, niet het dorp uit hoeven.
Michiel Grauss - wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
Bij wethouder Grauss aan tafel ging het veel over vrijwilligerswerk en zorgen om de
vergrijzing. De armoede in Pernis ligt lager dan gemiddeld in Rotterdam maar verborgen
armoede is een taboe en dus ligt het eigenlijk hoger. Hier moeten we het gesprek over
aangaan, hoe eerder we hierbij zijn hoe beter, dan wordt de problematiek niet zo groot.
Richard Moti - wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De wethouder geeft aan dat werkloosheid hier niet het grootste probleem is, er zijn veel
vrijwilligers en verenigingen. De vraag is hoe nieuwe vrijwilligers te krijgen. Elders in
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Rotterdam wordt er vanuit een uitkering vrijwilligerswerk gedaan. De VV is hier ook een mooie
plek voor.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Wh Kathmann is onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers. Ze gaat zich verdiepen in de
kiosk en de kinderboerderij.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Wethouder Bonte wijst op de toename van het verkeer, de industrie en de scheepvaart. Dit
gaat ten koste van de luchtkwaliteit en zorgt voor geluidsoverlast. Een hogere geluidswal is
misschien een oplossing, misschien is Shell wel bereid om hieraan mee te betalen. De
gemeente moet kijken naar maatregelen om geluid te dempen, de gebiedscommissie komt
met een advies voor de combinatie van de vergroeningsopgave en geluidsreductie.
Sven De Langen - wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
De wethouder ergert zich aan de versnippering van de zorg. Dat gaat hij hier als eerste
oplossen, zodat de zorg beter wordt.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Wethouder Wijbenga vindt het leuk om hier te zijn, de mensen zijn trots en wonen hier met
overtuiging. Hun kinderen komen ook weer terug om hier te wonen met hun kinderen. Hij vindt
dat Pernis goed ontsloten is. Maar niet alles is perfect. Veel hondenpoepoverlast maar ook
drugsgebruik. Aandachtspunt is de (on) bekendheid van de wijkagent.
Afsluiting door de bgm
De burgemeester sluit de bijeenkomst af. De onderwerpen die ter tafel komen, zijn wisselend
groot en klein, soms innovatief en soms heel breed. Als burgemeester kan hij eventueel ook
Rijkswaterstaat of Shell aanspreken. Hij voelt zich gecommitteerd aan Pernis en komt hier een
paar keer per jaar. De mensen uit Pernis zijn opvallend dankbaar, geen zeurvolk.
Maar er is altijd ruimte voor verbetering.
Aan zijn tafel is veel gesproken over verkeer. Daarom heeft hij voorgesteld een keer te gaan
schouwen, kijken waar de knelpunten zijn, foto’s en verslagen hiervan maken en terugleggen
bij wethouder Verkeer (Judith Bokhove). Misschien zijn drempels of slalommen opties, maar
eenmaal in een ambulance word je daar niet blij van. En de ambulance en brandweer moeten
ook op tijd ergens zijn. Dit zijn spanningsvelden. Verder gaat hij kijken naar het weghalen van
auto’s van de openbare weg, CO2 naar beneden brengen en de wijkagent meer
bekendmaken.
De burgemeester sluit de ochtend met het benadrukken van het belang van de rol van
vrijwilligers want zonder hen lukt het niet.
De heer Andela sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor de lunch. Terugkoppeling
zal plaatsvinden via de afgegeven mailadressen en via de pagina
https://www.rotterdam.nl/collegedewijkin

