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Waterkant steeds mooier

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Pernis leuker en beter maken.

Sloophamer voor Het Waterschip

Public Domain Architecten

Stukje school mee naar huis

Veel Pernissers werden er voor de eerste keer verliefd of betrapt tijdens het spieken. De meeste hebben
vooral een mooie schooltijd beleefd op basisschool Het Waterschip. Het gebouw valt nu onder de
sloophamer.
Het schoolgebouw aan de Cornelis van Dijckstraat,
dat vanaf 1968 in gebruik was, staat inmiddels alweer
ruim een jaar leeg. In opdracht van de gemeente sloopt
aannemer Van Liempd het pand. Het terrein wordt
na de sloop egaal gemaakt en tijdelijk ingericht. Op
basis van het bestemmingsplan zullen hier op termijn
woningen worden gebouwd. Voor de inrichting van het
Arie de Arendplein en omgeving gaat de gemeente een
plan maken. De gemeente vraagt omwonenden om mee
te denken. Kinderen van de school mochten op 19 mei
alvast beginnen met de eerste sloopactie. Veel men-

sen grepen ook de kans om voor het laatst hun oude
basisschool te bezoeken. Zij konden zelfs een stukje van
het gebouw meenemen naar huis. Na af loop van de bijeenkomst werden kleine doosjes uitgedeeld met stukjes
schoolmuur erin. Na de symbolische sloophandeling is
de aannemer begonnen met een asbestinventarisatie,
waarna een asbestsanering volgt. Daarna begint de
‘echte’ sloop, die enige overlast voor omwonenden kan
geven. De aannemer werkt van 07.00 uur tot 19.00 uur
en heeft zo’n zes weken nodig.

Een impressie van de mogelijke nieuwe kiosk en tribune.

Even gezellig met de buurman of een andere bekende een
drankje drinken bij de tribune aan de Pernisser waterkant? Eind
augustus kan dat. Deze nieuwe voorziening is namelijk een
van de voorstellen van Pernissers die wordt uitgevoerd om de
waterkant mooier te maken.
Het aantrekkelijker maken van de waterkant staat hoog genoteerd
in het gebiedsplan Pernis. Enkele maanden geleden vroeg de gebiedscommissie daarom aan alle Pernissers om hiervoor met ideeën
te komen, via de Stadskrant, Pernis online en de glossy LOEP. Veel
bewoners gaven gehoor aan die oproep. Alle reacties zijn inmiddels
verzameld en overhandigd aan de gebiedscommissie.

Scala aan ideeën
De thema’s gezelligheid, veiligheid en actief bezig zijn komen vaak
terug in de ideeën van veel bewoners. Een greep uit de reacties:
suggesties voor een eetgelegenheid met terras, zoals een pannenkoekenhuis, eetcafé, restaurant en koffiehuisje. Voorzieningen om
te sporten, spelen, vissen en paardrijden. En ook een aanlegsteiger,
goede beschutting tegen de wind en meer verlichting. Een looppad,
(maritieme) kunst, meer groen en een hondenzwemplaats. Een
camperplaats, podium, waterbus en schildersezels. Kortom, ideeën
genoeg!

Arnoud Verhey

Het plan dat het eerst wordt uitgevoerd, is een tribune/kiosk. Deze
voorziening komt tussen de oudercontainer en de voormalige
‘radarpost’ te staan. Tijdens de vergadering op 26 mei heeft de
gebiedscommissie het plan voor deze voorzieningen besproken.

Je eigen school slopen, die kans laat niemand zich natuurlijk ontnemen!

Wie loopt straks mee?
De wandelschoenen kunnen weer uit de kast, want op maandag 15 juni start de avondvierdaagse in Pernis.
Vier avonden kunnen deelnemers weer meewandelen. Ze kunnen kiezen tussen vijf of tien kilometer. Voor
het eerst kunnen ook groepen zich opgeven voor de tien kilometer tegen een gunstig tarief.

De hond uitlaten, een boodschap doen of je kinderen van school
halen. Dan kan de achterdeur toch wel even open blijven, want
wat kan er nu helemaal gebeuren in die paar minuten? ‘Genoeg’,
weet Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV).
‘Een insluiping waarbij bijvoorbeeld een telefoon, tablet of laptop
uit je huis wordt weggegrist, is in 30 seconden gebeurd’, zegt Tieman. Insluipers zijn dol op alle dure draagbare digitale apparaten
die in huis aanwezig zijn. Daarnaast zijn portemonnees, handtassen en sleutels ook nog steeds populair.

Favoriet jaargetijde

Wandelen is ‘alles even laten lopen’.

Commissievergadering

Tips inbraakpreventie

De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommissie Pernis is op dinsdag 30 juni om 19.30 uur. De
locatie is het Wijkinlooppunt aan de Vroomstraat 14.

U kunt zelf veel doen tegen insluiping en inbraak,
zoals u hiernaast kunt lezen. Op www.politiekeurmerk.nl/preventietips vindt u nog meer tips die u ter
voorkoming van insluiping en woninginbraak kunt
nemen. Behalve deze maatregelen is het belangrijk dat
uw woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet.
PKVW-bedrijven, die door het hele land zijn gevestigd,
kunnen u hierbij adviseren.

Stichting Avondvierdaagse Pernis

Zo’n tien kilometer groep bestaat uit kinderen in de
leeftijd van tien tot en met veertien jaar en een volwassen begeleider(ster). Voor een groep betaalt u 5 euro per
persoon. De normale bijdrage is 10 euro per persoon. De
organisatie wil met deze actie graag meer lopers voor
de tien kilometer aantrekken. De organisatie is nog op
zoek naar vrijwilligers die op één of meerdere avonden
kunnen helpen. Belangstellenden kunnen mailen naar:
info@avond4daagsepernis.nl, graag met vermelding van
naam, adres en telefoonnummer. Inschrijven kan nog
op maandag 8 juni van 17.00 tot 19.00 bij de Stadswinkel aan de Vroomstraat 14.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De
vergaderstukken staan op www.bis.rotterdam.nl. Kies
voor gebiedscommissies en klik vervolgens op de juiste
datum.

Voorkom insluiping

Bij een insluiping komt iemand je woning binnen zonder braakschade te maken. Bijvoorbeeld via een open raam. Zoals het najaar
en de winter de topperiode is voor inbraken, zijn de lente en
zomer favoriete jaargetijden voor insluipers. Sluit daarom altijd
af en zorg ervoor dat de waardevolle spullen uit het zicht liggen.
Anders vormt je woonkamer een etalage voor insluipers. Als je
weet dat je vaak vergeet om de ramen te sluiten, kan het plaatsen
van barrièrestangen uitkomst bieden. Ook zouden buren elkaar
kunnen attenderen als iemand in de straat zijn raam of deur open
heeft laten staan. Want vooral het goed sluiten van ramen en deuren verlaagt de kans op ongewenst bezoek enorm.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/pernis
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl

