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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.

Kansen voor werkzoekenden
Bedrijven die een opdracht van de gemeente Rotterdam krijgen
moeten (leer)banen of stageplaatsen regelen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Wind Design + Build deed dit bij de
bouw van De Bonte Koe.

Commissie organiseert veel activiteiten
De voorwaarde van de gemeente heet social return. Minimaal 5 procent
van het geld voor de opdracht moet eraan besteed worden. Doelgroepen
zijn werkzoekenden met een uitkering die minimaal een half jaar niet
werken en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Michel Copinga, ma
nager bij Wind Design + Build vindt deze sociale voorwaarde een goede
zaak. ‘Het is onze maatschappelijke taak om mensen die om wat voor
reden dan ook langs de kant staan, werkervaring op te laten doen. Door
die ervaring nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe.’

Kom naar het luchtfestijn

Commissie.H.Pernis

Complimenten van burgemeester Aboutaleb
Het WerkgeversServicepunt Rijnmond regelde geschikte kandidaten,
begeleidde hen en dacht mee. ‘Niets dan lof voor de inzet van het
servicepunt.’ Tijdens de opening van De Bonte Koe kreeg het bedrijf
complimenten van burgemeester Aboutaleb voor de invulling van social
return. ‘Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We kregen die pluim om
dat we de social return-opdracht meer dan voldoende hebben ingevuld.’
Wind Design + Build zet lokale bedrijven in bij de bouw. ‘Onze projec
ten dragen daarom positief bij aan de regio en de beschikbare arbeids
kracht die hier is.’

Kinderen en luchtkussens: dé perfecte combinatie. Tijdens het luchtfestijn staan er maar liefst zes verschillende op het feestterrein.

Twee dagen lang staan op het terrein van de commissie.H.Pernis luchtkussens in allerlei vormen
en maten. Twee stormbanen, waarvan een van
32 meter, een speelbaan, glijbaan, mechanische
baan en een springkussen van maar liefst zeven
meter hoog. Zaterdag 18 augustus gaat het dak eraf
tijdens het optreden van de Golden Oldies band
Of Course. De band zingt liedjes uit eind jaren vijftig
tot en met de jaren tachtig. De commissie.H.Pernis
wil graag dat bewoners in het dorp leuk met el
kaar omgaan en organiseert daarom het hele jaar

activiteiten. Zoals seniorenshows, halloween- en
sinterklaasfeesten, summer- en winterfairs en
activiteiten op basisscholen. Voor sommige eve
nementen vragen de vrijwilligers subsidie aan de
gebiedscommissie. Om de overige kosten te dekken
doen ze door het hele land vrijwilligerswerk, in ruil
voor korting op attracties. Bijvoorbeeld als mascotte
in pretparken. Het luchtfestijn op 17 en 18 augus
tus is van 13.00 tot 17.00 uur aan de Ring 604a.
Kijk voor meer informatie over alle activiteiten
op www.commissiehpernis.nl.

Jan van der Meijde

Springen, glijden, rennen, een koprol maken op luchtkussens: het kan allemaal tijdens het luchtfestijn
op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus. Wat ook kan is op het terras lekker genieten van muziek van
vroeger. De band Of Course en de luchtkussens zijn geregeld. Nu nog duimen voor mooi weer.

Michel Copinga (l.) bedankt Özgür Öztürk van het WerkgeversServicepunt Rijnmond.

Subsidie voor een leuk idee
Heeft u een leuk idee voor uw straat, buurt of het dorp en wilt u dat
samen met andere bewoners uitvoeren? Vraag dan subsidie aan bij
de gebiedscommissie.

Actieve ondernemers in Pernis
Ondernemersvereniging Pernis zet zich in voor een goed ondernemersklimaat. Voldoende bedrijfs
ruimte voor het midden en kleinbedrijf aan de rand van het dorp en een goed winkelbestand voor de
dagelijkse boodschappen in de dorpskern. De bestuursleden behartigen de belangen van ondernemers
en zijn aanspreekpunt voor onder andere de gemeente.
De Ondernemersvereniging Pernis (OVP) draagt
haar steentje bij aan het prettig wonen, werken en
leven in het dorp. ‘Onze inzet werpt zijn vruchten
af’, zegt Ad Bergwerff (voorzitter). ‘Door de goede
bereikbaarheid, parkeergelegenheid en betaalbare
huisvesting vestigen meer ondernemers zich in het
dorp. Een van onze aandachtspunten is de ontwik
keling van de waterkant. Speciaal hiervoor, en om
te laten zien dat Pernis een fijn en leuk dorp is,
hebben we drie jaar geleden de Kiosk aan de Maas
geregeld. Iedereen kan er genieten van het prachtige
uitzicht over de Maas.’ Ondernemers die nog geen
lid zijn van OVP zijn van harte welkom. Meer infor
matie: www.ondernemerspernis.nl.

De ondernemersvereniging ontvangt regelmatig gasten in de kiosk.

Welkom bij vergadering

Fijne vakantie

De leden van de gebiedscommissie zijn de oren
en ogen van Pernis. Hoe meer u laat weten wat er
speelt, hoe beter de adviezen aan het stadsbestuur.
U bent welkom bij de vergadering op dinsdag
28 augustus om 19.30 uur. De agenda, vergaderstuk
ken en vergaderplek staan een week van tevoren op
www.rotterdam.nl/pernis. U vindt er ook de contact
gegevens van de commissieleden. Wilt u inspreken?
Meldt u zich dan uiterlijk vijf minuten voor aanvang
van de vergadering bij de secretaris van de commissie.

De pagina van Pernis gaat even met vakantie. De
Stadskrant met het gemeentelijke nieuws verschijnt
wel om de twee weken en wordt zoals altijd met
De Botlek verspreid. Natuurlijk kunt u nieuwtjes
en leuke vakantieactiviteiten blijven volgen via
www.facebook.com/pernis.gebiedrotterdam. De le
den van de gebiedscommissie, de medewerkers van
de gebiedsorganisatie en de redactie wensen u een
fijne en ontspannen vakantie. De volgende pagina
van Pernis verschijnt 5 september. Graag tot dan.

Het aanvraagformulier staat op www.opzoomermee.nl (onder het kopje
bewonersidee). Hierop vermeldt u onder andere wat uw idee is, voor
welke bewoners het bestemd is en om hoeveel bewoners het gaat. Ook
vult u in waar u uw idee wilt uitvoeren, wanneer en welke kosten u
gaat maken. De aanvraag moet worden ingediend door vijf bewoners,
inclusief uzelf. Bij contactpersoon noteert u uw gegevens en daaronder
de gegevens van de andere bewoners die, net als u, het formulier moe
ten ondertekenen. Twijfelt u of uw idee in aanmerking komt voor een
bewonersinitiatief of heeft u een andere vraag? Bel dan naar Opzoomer
Mee: (010) 267 48 50.

Martijn La Feber (OVP)

Meld het via BuitenBeter
Een fietswrak aan een lantaarnpaal, zwerfvuil op straat of in het plant
soen, wateroverlast of kapotte straatverlichting, bestrating, bankjes of
speeltoestellen? U kunt dit direct melden via de gratis BuitenBeter-app.
De gemeente reageert binnen drie werkdagen en soms zelfs al dezelfde
dag. Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/buitenbeter. U kunt
uw klachten ook doorgeven via www.rotterdam.nl/meldingen of bellen
met 14 010.

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

