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ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden 

1.a.  Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen 

2.  Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

3.  Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur 
 

4.  De voortgang van de doelen uit de wijkagenda 
 

 

Bijlage – Overzicht bewonersinitiatieven 
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Voorwoord  
 

De geschiedenis van Pernis is bijzonder. Van een eigen gemeente tot annexatie door Rotterdam 

(1934), van een van de eerste wijkraden (1947) tot een van de laatste deelgemeentes (2010) en sinds 

2014 een gebied met een gebiedscommissie.  

 

Hoewel Pernis minder inwoners heeft dan de meeste andere gebieden in Rotterdam is de eigenheid 

van het gebied onmiskenbaar. Deze dorpsdynamiek is op weinig andere plekken in de stad terug te 

vinden. Denk bijvoorbeeld aan het rijke verenigingsleven, de hechte sociale structuren en de hoge 

mate van participatie door onder meer de participatieplatforms en de korte lijntjes binnen het dorp.  

 

Pernis is een uniek dorp midden in de haven dat zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil zijn en blijven. 

Tegelijkertijd is het onderdeel van de gemeente Rotterdam. Enerzijds wil Pernis graag zijn eigen 

boontjes doppen, anderzijds is er de afhankelijkheid van de Coolsingel. Dit zorgt soms voor een 

spanningsveld, maar leidt ook tot constructieve samenwerkingsverbanden waarbij zowel de 

gebiedscommissie als het college een cruciale rol spelen. 

 

2019 Heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het vormgeven van het 

uitvoeringsprogramma Kleine kernen en zijn verschillende werkconferenties met de 

gebiedscommissies Hoek van Holland en Rozenburg georganiseerd. Wethouder Economie, wijken en 

Kleine kernen, Barbara Kathmann is bij de conferenties aanwezig geweest om de opbrengsten op te 

halen en in gesprek te gaan met de aanwezigen. Eind van het jaar is het college van burgemeester en 

wethouders naar Pernis gekomen en is op plezierige wijze in gesprek gegaan met de inwoners van 

het dorp.  

 

Voor wat betreft het aanvragen van bewonersinitiatieven weten inwoners van Pernis steeds vaker en 

beter de weg te vinden. Of het nu gaat om het plaatsen van een toilet op de kinderboerderij, een 

concert van de plaatselijke muziekvereniging of een dorpsfeest in de sfeer van de jaren zestig. 

Met circa 30 aanvragen op een kleine 5000 inwoners is Pernis een actief gebied.  

 

Pernis is al meer dan tachtig jaar onderdeel van de gemeente Rotterdam, maar is tegelijkertijd altijd 

zichzelf gebleven. Een prachtig en uniek dorp midden in de grootste haven van Europa. Wat er de 

komende jaren ook gebeurt of verandert, Pernis zal altijd Pernis blijven. Gelukkig maar.  

 

 

Namens de gebiedscommissie Pernis, 
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1. Communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de 
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden. 
 

Participatieplatforms 
De gebiedscommissie werkt naast de reguliere en thema gebiedscommissievergaderingen met 

zogenaamde participatieplatforms. Dit zijn groepen waar inwoners meedoen, -denken en -beslissen 

over allerlei zaken op het gebied van veiligheid, maatschappelijke ontwikkeling en buitenruimte. Iedere 

bewoner van Pernis is van harte welkom één van deze platforms te bezoeken of zich daarbij aan te 

sluiten. 

 

Participatieplatform Maatschappelijke Ontwikkeling 

Het participatieplatform Maatschappelijke Ontwikkeling (sociaal) houdt zich bezig met zaken als 

voorzieningen, sport, cultuur en recreatie. Zij onderhouden nauw contact met de instellingen, 

verenigingen en kerken in het dorp. Zij zijn er tevens voor de meer kwetsbare groepen in Pernis zoals 

kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten. Het participatieplatform MO vergadert één keer per 

maand en is openbaar.  

 

Participatieplatform Stadsbeheer 

Verder is er nog het participatieplatform Stadsbeheer (buitenruimte). Hierin wordt gesproken over 

zaken die niet via de reguliere weg van melden (14010) kunnen worden afgedaan, ruimtelijke 

ontwikkelingen zoals de waterkant en het metroplein en zaken die betrekking hebben op toezicht en 

handhaving (o.a. foutparkeren). Wel wordt in zijn algemeenheid een achteruitgang van de 

buitenruimte geconstateerd. Ook wordt door het ontbreken van direct zeggenschap van eigen 

middelen het proces langer om direct zaken in de buitenruimte te realiseren. Dit heeft een negatief 

effect op de personen, die zich in het participatieplatform hiervoor willen inzetten. Het 

participatieplatform Stadsbeheer vergadert één keer in de twee maanden en is openbaar. 

 

Kerngroep Veilig 

Buurt Bestuurt valt samen met de kerngroep Veilig. Dit houdt in dat er iedere twee maanden 

prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid. De overleggen vinden plaats in 

samenwerking met politie, Directie Veilig en de gebiedscommissie. De kerngroep Veilig vergadert één 

keer in de twee maanden en is besloten. 

 

Informatiebijeenkomsten/Bewonersavonden 

Naast de participatieplatforms worden informatie- en bewonersavonden gehouden als daartoe 

aanleiding is. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de buitenruimte van de Bonte Koe, de 

vergroening van het Arie den Arendplein, de herontwikkeling van de Waterkant of het ontwikkelen van 

een zonnepark op het voormalige volkstuinencomplex Robbenoord.  
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Nieuwsbrief Gebiedscommissie 
In het voorjaar van 2019 is de gebiedscommissie gestart met het uitbrengen van een maandelijkse 

nieuwsbrief. Hierin wordt teruggekoppeld wat in de gebiedscommissie is besproken en wordt dieper in 

gegaan op onderwerpen en achtergronden van verschillende taken van de gebiedscommissie of 

onderwerpen die in het gebied spelen.  

 

 
 

1.a Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactieplannen. 
 

Wijkagenda 2019-2022 
De gebiedscommissie heeft in 2018 de wijkagenda opgesteld. Aan alle inwoners en ondernemers is 
een reactie gevraagd. De reacties is samen met de leden van de participatieplatforms, ambtenaren en 
gebiedscommissie besproken. Een groot aantal reacties zijn, waar mogelijk, verwerkt. Deze hebben 
betrekking op bestaande prioriteiten en/of inspanningen. Concrete buitenruimtemeldingen zijn 
doorgegeven aan het cluster Stadsbeheer. Uit de reacties sprak waardering voor de genoemde 
doelen in de wijkagenda.  
 

Prioriteiten wijkagenda  

De gebiedscommissie heeft onderstaande prioriteiten benoemd voor de periode 2019-2022. Hierbij 

dient wel opgemerkt te worden dat voor verschillende onderdelen van de uitvoering nog financiële 

middelen gezocht moeten worden.  

- Woningbouw uitvoering geven aan lopende woningbouwplannen (wijkactieplan 2019 en opstarten 

  planvorming Madroelpark) 

- Lopende projecten Schalekampplein (metroplein, inrichtingsplan opgesteld en uitvoering afgerond), 

  Arie den Arendplein (woningbouw gerealiseerd en plein groener/aantrekkelijker gemaakt), Waterkant 

  (inrichtingsplan proces doorlopen en in uitvoering)  

- Groenvisie groene gordel in relatie tot wijksportvoorzienig (inclusief extra waterberging) in uitvoering 

- Jeugd sluitende aanpak van preventie tot en met jeugdoverlast, voldoende voorzieningen en 

  ontwikkelingsmogelijkheden 

 
De wijkagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een wijkactieplan. Dit wijkactieplan wordt met de 

ambtenaren van de verschillende clusters in concept opgesteld en in de gebiedscommissie 

vergadering besproken. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln.1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies, 

wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissie verantwoording af over de 

besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. 

 

Bestuursorgaan Begroting 

Centrum - Gebiedscommissie     290.818  

Delfshaven - Gebiedscommissie     393.685  

Delfshaven - Mathenesse     107.485  

Delfshaven - Middelland     136.266  

KraCro - Gebiedscommissie     430.543  

Noord - Agniesebuurt       75.627  

Noord - Bergpolder       99.072  

Noord - Blijdorp     125.451  

Noord - Liskwartier     106.759  

Noord - Oude Noorden     155.012  

Noord - Provenierswijk       78.287  

Hillegersberg - Schiebroek     410.534  

Overschie     235.421  

PA - Gebiedscommissie     359.721  

PA - Nesselande     109.012  

PA - Zevenkamp     132.212  

Charlois - Gebiedscommissie     311.406  

Charlois - Pendrecht     139.152  

Charlois - Tarwewijk     138.830  

Feijenoord - Afrikaanderwijk     103.513  

Feijenoord - Bloemhof     150.362  

Feijenoord - Feijenoord wijk     106.078  

Feijenoord - Hillesluis     136.205  

Feijenoord - Katendrecht       96.031  

Feijenoord - Kop van Zuid     113.370  

Feijenoord - Noordereiland       77.839  

Feijenoord - Vreewijk     152.890  

IJsselmonde - Gebiedscommissie     451.458  

Hoek van Holland     180.037  

Hoogvliet - Gebiedscommissie     323.453  

Pernis     142.998  

Rozenburg     248.050  

Totaal  6.117.576  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
1 Incl. 10%-regeling  
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budget gebiedscommissie 2019 
 

Pernis  Begroting   Realisatie   Saldo  

Begroting      142.998                  -    

Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -       109.708    

Uitgaven Participatie                 -         18.279    

Uitgaven Representatie                 -           1.371    

Totaal      142.998       129.358    13.640  

 

 

 

 

 

 

 

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. 

Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het 

college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor 

een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 

68% en in 2018 59%. Het college streeft ernaar om in 2019 90% van alle adviezen – gevraagd en 

ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

 

Gebied Aantal adviezen Reactie namens of van 

het college 

% 

Pernis 16 15 94 
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda 
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen zal vanaf het 

gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda. Zoals bij paragraaf 

1a is aangegeven zijn de ER- doelen uit de wijkagenda uitgewerkt in maatregelen om deze doelen te 

bereiken. Hieronder is per doel te zien hoe de voortgang en realisatie is. 
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bijlage bewonersinitiatieven 
Bewonersinitiatief via  Toegekend  

18-1273 Sprookjesoptocht/feest 2019 Opzoomer Mee            4.677  

18-1570 Chaos At The Speeltuin Opzoomer Mee            5.530  

18-1655 Beachcourt Pernis Opzoomer Mee            9.999  

19-0058 Korenmiddag Opzoomer Mee               900  

19-0067 Tennisclinic Sjeng Schalken Opzoomer Mee            2.414  

19-0120 Pernisse Plusloop Opzoomer Mee            8.000  

19-0242 Familiedag Opzoomer Mee            2.940  

19-0243 Gezellige dag voor alle senioren uit Pernis Opzoomer Mee            1.140  

19-0369 Zwembad Pernis: Speeltoestel en terrasstoelen Opzoomer Mee            4.751  

19-0443 BuurtAED voor Deijffelbroek Opzoomer Mee            1.300  

19-0506 Stoelen voor de Bonte Koe Opzoomer Mee            4.372  

19-0530 Open tuinen dagen Pernis Opzoomer Mee               500  

19-0537 Waterbron met Pomp Opzoomer Mee            4.701  

19-0544 Repaircafé Pernis Opzoomer Mee            3.260  

19-0613 Vervangen biljartlaken, speelkaarten, 
benodigdheden Opzoomer Mee               625  

19-0620 Organisatie wedstrijden en trainingen Opzoomer Mee            9.984  

19-0736 Buurt/wijk picknicktafels bij speelveld kids Opzoomer Mee               750  

19-0889 MeeZingKerst Opzoomer Mee               750  

19-1018 Food & Music Event Opzoomer Mee               750  

19-1073 Pernis Got Talent Opzoomer Mee               750  

19-1197 Minikermis Speeltuinvereniging Pernis Opzoomer Mee               635  

19-1292 Halloweendisco + verlichte dansvloer Opzoomer Mee            1.144  

19-1332 Plantjesactie ouderen Pernis Opzoomer Mee               250  

19-1385 Een veilig zwembad Pernis Opzoomer Mee            9.999  

19-1431 Sjoelen en Bingo Opzoomer Mee               300  

19-1438 Fifa '20 Playstation Toernooi Opzoomer Mee               549  

19-1454 Extra uitgaven Lichtjesavond Pernis Opzoomer Mee            3.395  

19-1583 Bloemenstrook Opzoomer Mee            1.090  

Retour, 18-1276 Milieuvriendelijke oplossing toilet Opzoomer Mee           -6.891  

Retour, 18-1388 Meezingkerst Opzoomer Mee              -285  

Retour, 18-1570 Chaos at de Speeltuin Opzoomer Mee           -4.615  

Retour, 18-1670 Noodmaatregelen verkeersveiligheid Opzoomer Mee               -61  

Retour, 19-0369 Zwembad Pernis Opzoomer Mee               -70  

Retour, 19-1018 Food & Music Event Opzoomer Mee              -750  

Stichting Interwijk Pernis Subsidiebureau          36.925  

Totaal          109.708  

 


