
Terugblik op 2016
Wij begonnen 2016 met een mooie aanvulling 
van nieuwe leden en nieuwe energie. Het beloof-
de een vruchtbaar jaar te worden. Naast het fees-
telijke gegeven van nieuwe leden mocht het Bur-
gerpanel dit jaar ook zijn 10-jarig jubileum vieren. 
Op 12 oktober hingen wij de vlag uit in de Bur-
gerzaal van het Stadhuis, waar wij onze verjaar-
dag uitgebreid vierden met een mini-symposium 
over ‘Dienstverlening 2020’.  

De rest van 2016 is er door onze vrijwilligers on-
geloofl ijk hard gewerkt aan negen nieuwe rap-
porten (zie verderop in deze nieuwsbrief). Niet 
eerder was het Burgerpanel zo actief in één jaar. 

Dat heeft zeker te maken met het feit dat vele 
handen licht werken maken. Maar de voornaam-
ste drijfveer van onze vrijwilligers is de liefde voor 
de stad en de ambitie om Rotterdam nog fi jner, 
logischer en aantrekkelijker te maken. Onmisbaar 
is daarbij de samenwerking met de gemeente en 
andere Rotterdamse partners. We toetsen, luiste-
ren, onderzoeken en  graven met elkaar naar een 
beter Rotterdam, we zijn kritisch optimistisch en 
de luis in de pels. En graag op zo’n manier dat we 
een constructieve bijdrage kunnen leveren aan 
de stad. Want dat is waar we het uiteindelijk alle-
maal voor doen!

Ook het samengaan met de Stichting Beter Veilig 
Rotterdam, BeVeR, heeft dit jaar plaats gevonden.  
Daarmee wordt het jaarlijkse ‘Metroschouwen’ ge-
continueerd onder de vlag van het Burgerpanel.

Met deze nieuwsbrief willen u en de vrijwilligers 
van het Burgerpanel bedanken voor de bijdrage 
aan een zeer productief 2016. We hopen dat ook 
2017 in het teken staat van opgestroopte mou-
wen, samenwerken en een nog mooier Rotter-
dam! De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

Herman Groeneveld
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 

Wat is een Burgerpanel? 
In Rotterdam is dat een groep van 30 actieve, 
enthousiaste, betrokken Rotterdammers,  die ge-
vraagd en ongevraagd het College en de Raad 
adviseert over de Dienstverlening en Veilig Rot-
terdam. Rotterdammers met verschillende ach-
tergronden, leeftijden, ras en geslacht maar één 
ding gemeen:  de liefde voor hun stad. 
Daarnaast hebben we ca 250 ‘vrienden’ die twee 
tot drie keer per jaar voor ons een mini-enquête 
invullen over diverse onderwerpen. Het afgelopen 
jaar  o.a.  over 14010 en toiletten in de stad, water-
overlast en de Huizen van de Wijk. Een waardevol 
instrument om de mening van de Rotterdammer 
te peilen.

De Gemeente kan ons vragen een specifi eke 
‘dienst’ te onderzoeken, maar de meeste onder-
werpen voor onderzoek bepaalt het Burgerpanel 
zelf. De eigen ervaring en die van stadsgenoten 
dienen hierbij altijd als richtlijn. Er wordt natuur-
lijk niet alleen gekeken wat er mis is maar ook 
wat er goed gaat. Ons advies is niet vrijblijvend. 
Met het College is jaren geleden al afgesproken 
dat onze conclusies en aanbevelingen over een 
gekozen onderwerp binnen een bepaalde peri-
ode beantwoord moet worden door het College 
van B&W.

Burgerparticipatie in deze directe, innovatieve 
vorm, past bij een stad als Rotterdam.

Het was feest!
Dit jaar vierde het Burgerpanel zijn tienja-
rig jubileum. In de Burgerzaal van het Stad-
huis opende wethouder Eerdmans onze mi-
ni-symposium over ‘Dienstverlening 2020’. Hij 
roemde onze rapporten en sprak zijn waar-
dering uit voor de inzet van het Burgerpanel.  
Na de inleiding van Frank Faber over hoe 
goede dienstverlening ingericht zou moeten 
worden, trakteerde Arie van der Krogt ons 
op wat typische Rotterdamse nuchterheid. 
Daarna volgde nog een boeiend Lagerhuis-
debat tussen ambtenaren en leden van het 
Burgerpanel en sloot stand-up comedian 
Tim Hartog het symposium af met een lach.  
Uiteraard hebben we nog geproost op onze 
verjaardag en trakteerden we alle bezoekers 
op een goed gevulde Rotterdamse tas. Het 
was een feest waar we met plezier op terug-
kijken. 
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Rotterdammers gezocht!
Wij willen graag weten wat de mening en beleving is van de Rotterdammer. Daarom sturen wij onze ‘di-
gitale vrienden’ regelmatig een mini-enquête (max 5 vragen) om te toetsen wat de Rotterdamse burger 
vindt. Hoe groter ons digitale panel is, hoe meer we in onze adviezen kunnen spreken namens ‘de Rot-
terdammer’. En dat is wat we willen: voor Rotterdammers, door Rotterdammers. Iedere Rotterdammer 
is welkom en we kunnen alle hulp gebruiken! Steun het Burgerpanel door mee te werken aan onze mi-
ni-enquêtes en meld u aan via  www.burgerpanelrotterdam.nl/vrienden. Het enige wat we nodig hebben 
is uw email en postcode  Kleine moeite, groot plezier! 

Wij wensen u een mooi, gezond, actief en sprankelend 2017 toe. 

Wij zijn er voor de stad en dragen bij aan een beter leefklimaat van de stad.
Het Burgerpanel te Rotterdam

Mee doen? Meld u aan op de website.
www.burgerpanelrotterdam.nl.



het Burgerpanel. We waren benieuwd wat de erva-
ringen van onze vrienden waren met dit informatie-
nummer. Voor ons waren de uitkomsten tekenend, 
14010 kwam er bekaaid vanaf. Zo bleek uit onze 
mini-enquête dat bijna de helft van de responden-
ten geen antwoord kreeg op zijn vraag. Daarbij is 
een derde van de respondenten niet tevreden over 
de klantvriendelijkheid van de medewerkers van 
14010. Wethouder Visser schetst echter in zijn re-
actie op ons rapport een ander, positiever, beeld 
van 14010. Om deze verschillen in ervaring beter te 
begrijpen zijn we uitgenodigd in januari 2017 voor 
een bezoek aan het callcenter van 14010. We gaan 
zien waar de verschillen vandaan komen. 

Wateroverlast

Ondergelopen straten, kelders, tuinen en singels. 
Na heftige regenval heeft menig Rotterdammer 
hiermee te maken. Het Burgerpanel brengt in 
kaart wat de maatregelen van de gemeente zijn 
tegen wateroverlast en hoe de burger daarbij 
betrokken wordt. We praten met de gemeente, 
Hoogheemraadschappen en woningbouwcor-
poraties. Daarnaast interviewen we burgers en 
hebben we een mini-enquête gehouden onder 
onze vrienden. Er wordt binnen de gemeente 
hard gewerkt aan duurzame oplossingen tegen 
wateroverlast, maar wordt de burger daarbij be-
trokken of bereikt? Hoe staat het met het wa-
terbewust zijn van de Rotterdamse burger? In 
januari  wordt het rapport aangeboden aan de 
wethouder en leest u hierop het antwoord.  

Openbare toiletten
Eind augustus verscheen de ‘Zeiknota’ (Een nota 
vanuit het Gemeente bestuur Rotterdam), dat 
een plan presenteerde voor de openbare toilet-
voorzieningen in Rotterdam voor de komende 
vier jaar.  Reden om die plannen te onderzoe-
ken. We doorkruisten heel Rotterdam en spraken 
bezoekers, bewoners en ondernemers in parken, 
wijken, winkel- en uitgaansgebieden. We legden 
de plannen aan hen voor, vroegen hen naar hen 
ervaringen en ideeën.  Die informatie legden we 
naast de plannen van de gemeente en dat levert 
een heel helder rapport op. Er blijken nog een 
aantal zaken onderbelicht in de zeiknota. In ja-
nuari leest u welke zaken, wanneer het rapport 
wordt aangeboden aan Wethouder Eerdmans. 

Bekendheid van de WMO
Een productie waar we wat langer de tijd voor 
uittrekken. In samenwerking met studenten van 
de Hogeschool Rotterdam onderzoeken we het 
proces van een WMO-aanvraag. Waar loopt men 
tegenaan, wat zijn onduidelijkheden en wat zijn 
de pluspunten? Daarnaast bekijkt het Burgerpa-
nel hoe het gesteld is met de bekendheid van de 
veranderingen in de WMO bij de burger. Weet 
de Rotterdammer zijn weg te vinden, voldoet de 
huidige gemeentelijke informatie en communi-
catie? Tweede kwartaal  2017 geven we antwoord 
op deze vragen. 

Wijkgebouwen
Wij vragen ons af of er met het sluiten van de 
wijkgebouwen zoals Odeon, de Larenkamp en De 
Romeynshof doelgroepen en activiteiten buiten 
de boot vallen. Er zijn weliswaar Huizen van de 
Wijk, maar in hoeverre vangen die het wegvallen 
van de wijkgebouwen op? We onderzoeken het 
door gesprekken aan te gaan met bezoekers, so-
ciale partners en de huidige medewerkers van de 
wijkgebouwen. 

Waar houdt het Burgerpanel zich mee bezig? Die vraag horen 
wij wel vaker. Hierbij een overzicht van de onderwerpen 
waaraan we het afgelopen jaar hebben gewerkt.

Cameratoezicht 
In opdracht van de gemeente onderzocht het 
Burgerpanel de veiligheidsbeleving van de Rot-
terdammer. Voelt een Rotterdammer zich veili-
ger als er cameratoezicht is? We zochten het uit 
middels veldonderzoek en een enquête in de 
Saftlevenstraat, de Zwaerdecroonstraat en Ka-
tendrecht. Conclusie: een camera in de straat of 
wijk draagt niet bij aan een positief veiligheids-
gevoel.  Belangrijkere factoren zijn schoon, heel, 
politietoezicht en sociale controle. Communica-
tie en voorlichting over het wel/niet plaatsen van 
een camera kan wel bijdragen aan een positieve-
re veiligheidsbeleving. 

Metrostations
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat het 
Burgerpanel de metrostations en de directe om-
geving bekijken vanuit de beleving van de reizi-
ger. Daarbij passeren diverse aspecten de revue, 
zoals toegankelijkheid, schoonheid en  toestand 
van het onderhoud. Vorige keer is met name ge-
keken naar de aan- en  afwezigheid van voldoen-
de stallingsmogelijkheid voor fietsen en de AED’s: 
de Automatische Externe Defibrillators die levens 
kunnen redden. Dit keer hebben we ons gewaagd 
aan een avondschouw en hebben we op verzoek 
van de RET een aantal dames uit het Burgerpanel 
meegenomen. Het rapport wordt begin volgend 
jaar aan wethouder Langenberg aangeboden. 

Zelfredzaamheid? Ja, mits…
Ook wijk doken op het actuele onderwerp ‘zelf-
redzaamheid’. Wat houdt dit nu eigenlijk in en 
wat verwacht de gemeente van de Rotterdam-
se burger als het gaat om zelfredzaamheid? In 
ons rapport onderzochten we de  verwachtingen 
rond de zelfredzaamheid van ouderen op het 
gebied van mobiliteit, wonen en eigen leefom-
geving.  Uit gesprekken met de doelgroep bleek 
dat het voeren van eigen regie een voorwaarde 
is om zelfredzaam te kunnen en te willen zijn. 
De doelgroep is zeker bereid de handen uit de 
mouwen te steken, maar de voorzieningen van-
uit de gemeente moeten dan ook wel toereikend 
zijn. En daar bevindt zich juist vaak een gat. Na 
aanbieding van het rapport heeft wethouder De 
Jonge een aantal toezeggingen gedaan, waaron-
der het toegankelijk maken van de haltes van de 
RET voor rolstoelen, een  extra investering in de 
wijkbussen, een verbeterslag bij de Vraagwijzer 
en gemeentelijke websites en er wordt gekeken 
naar meer innovatie woonvormen voor senioren 
en mensen met een beperking. Mooie beloftes en 
wij zijn natuurlijk zeer benieuwd of ze waar wor-
den gemaakt. Volgend jaar zullen we dit toetsen.

Stadswinkels 
In opdracht van de Rekenkamer zijn we de Stads-
winkels ingetrokken. De Rekenkamer vroeg ons 
ervaringen te verzamelen van de bezoekers van 
de Stadswinkels. Deze ‘quotes’ hebben zij ge-
bruikt voor hun rapport ‘Geen krimp gegeven’ 
(gepubliceerd op 18 november). De dienstver-
lening van de Stadswinkels scoorden zeker vol-
doende. Wat ons opviel: de problemen die zich  
voordeden in de Stadswinkels zijn vaak ontstaan 
vanuit een eerder contact met de gemeente of 
met 14010. 

Mini-enquête 14010
Verschillende geluiden over het gemeentelijk infor-
matienummer 14010 hebben ons er toe gezet een 
mini-enquête te houden onder de vrienden van 
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is welkom en we kunnen alle hulp gebruiken! Steun het Burgerpanel door mee te werken aan onze mi-
ni-enquêtes en meld u aan via  www.burgerpanelrotterdam.nl/vrienden. Het enige wat we nodig hebben 
is uw email en postcode  Kleine moeite, groot plezier! 

Wij wensen u een mooi, gezond, actief en sprankelend 2017 toe. 

Wij zijn er voor de stad en dragen bij aan een beter leefklimaat van de stad.
Het Burgerpanel te Rotterdam

Mee doen? Meld u aan op de website.
www.burgerpanelrotterdam.nl.


