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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Burgerpanel Rotterdam. Het Burgerpanel is een onafhankelijke organi-
satie die gevraagd en ongevraagd de dienstverlening van de gemeente onderzoekt. Het begrip dienstverlening 
toetsen we in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om de serviceverlening van de stadswinkels, ge-
meentelijke informatienummers, de inrichting van de openbare ruimte, welzijnsvoorzieningen,  
(verkeers-)veiligheid of zorg, we pakken alles aan.  Het panel, allen onbetaalde vrijwilligers, bestaat uit onge-
veer 30 kritische Rotterdammers met een groot hart voor de stad. Naast het wonen in Rotterdam dragen zij 
graag een steentje bij aan de verbetering van de stad. Zij doen dit via het Burgerpanel door het doen van on-
derzoek en het schrijven van adviezen die we voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders.  
 
In dit twaalfde jaarverslag van het Burgerpanel leest u hierover meer. Daarnaast geven wij een uitvoerig beeld 
van de 10 werkgroepen die in 2017 actief waren om de gemeente te voorzien van nieuwe adviezen en inzich-
ten. We hopen uiteraard dat onze adviezen ter harte worden genomen en daarbij vragen we ook aandacht 
voor de overeengekomen reactietermijn die de gemeente zelden haalt.  
 
 
Herman Groeneveld 
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 
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1. De organisatie  
 
Missie 
Het Burgerpanel Rotterdam wil een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat van de stad door het doen 
van onafhankelijk onderzoek vanuit de beleving van de Rotterdammers naar de dienstverlening van de ge-
meente Rotterdam. 
 
Bestuur 
Stichting Burgerpanel Rotterdam heeft vier bestuursleden. Zij houden zich met name bezig met de organisatie 
van het panel, bewaken de missie, stellen het beleid vast en sturen de projectleider aan.  
 
Plenaire panel 
Het plenaire panel bestaat uit alle leden en bestuursleden, allen vrijwilligers, van het Burgerpanel. Zij komt 
eens per zes weken bijeen om de voortgang van de werkgroepen te bespreken en de organisatorische aspecten 
van het panel door te nemen. Tevens dienen deze bijeenkomsten als ontmoetingsplaats voor de leden.  
 
Werkgroepen 
Binnen het Burgerpanel ontstaan, afhankelijk van het te onderzoeken onderwerp, werkgroepen. Een werk-
groep, bestaande uit 4-8 vrijwilligers, pakt gezamenlijk een project op en verdiept zich langere tijd in het geko-
zen of gevraagde onderwerp. Vervolgens komt men gezamenlijk tot een vraagstelling. Deze wordt getoetst 
door middel van een QuickScan, een schouw, enquête of een andere vorm van onderzoek. Hierna worden 
conclusies getrokken en aanbevelingen opgesteld. De conclusies en aanbevelingen worden verwoord in een 
schriftelijke rapportage en worden al dan niet op een originele wijze gepresenteerd aan de wethouder of de 
burgemeester, waarbij publiek aanwezig is.  
 
Werkgroep Communicatie 
De communicatiegroep is verantwoordelijk voor alle vormen van communicatie. Zij bewaakt dat de publicaties 
van het Burgerpanel passen binnen de missie van het panel. De kanalen die de groep gebruikt zijn: Twitter, 
Facebook, website, nieuwsbrieven, persberichten en dit jaar ook via Instagram. Daarnaast draagt de werkgroep 
communicatie bij aan naamsbekendheid van het Burgerpanel. Ook is er gewerkt aan de uitbreiding van het 
digitale panel van het Burgerpanel: de digitale vrienden. Dit zijn Rotterdamse burgers die zich door middel van 
een e-mailadres bij ons opgeven om mee te werken aan onze digitale mini-enquêtes.  
 
Werkgroep Redactie 
Naast de werkgroep communicatie heeft het Burgerpanel een werkgroep redactie. Deze groep bestaat uit 5 
leden die de laatste check op onze rapportages verzorgen voordat de rapportage wordt aangeboden aan de 
betreffende wethouder en wordt gepubliceerd op Facebook en de webpagina.  
 
Professionele ondersteuning 
Het panel werd in 2017 professioneel ondersteund door Tatjana van Rijswijk (14 uur per week op freelance 
basis). De professionele ondersteuning adviseert het bestuur en begeleidt de werkgroepen, de 
communicatiegroep en de plenaire bijeenkomsten. Zij is het vliegwiel en de olie tussen de diverse activiteiten 
en draagt zorg dat het tempo en de kwaliteit gewaarborgd blijft.  
 
Mutatie leden 
Het Burgerpanel Rotterdam heeft in 2017 6 nieuwe leden mogen begroeten en van 3 leden afscheid genomen. 
Het panel bestaat nu (februari 2018) uit 30 leden. 
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2. Rapportages 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de werkgroepen die zich in 2017 hebben gevormd en welke rap-
portages in 2017 zijn uitgebracht. 
 

Werkgroep Wijkgebouwen 
Titel rapport: Verder van huis?  
Looptijd: 8 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Visser 
Reactie gemeente Rotterdam: schriftelijk na 26 weken 
 
Aanleiding: ongevraagd advies 
Het Burgerpanel vraagt zich af of er door het sluiten van de verschillende wijkgebouwen ook niet heel veel 
voorzieningen in de wijk verdwijnen die onder andere voor een goede sociale cohesie in de wijk eigenlijk on-
misbaar zijn. Het afstoten van de wijkgebouwen en de professionele ondersteuning daarvan past binnen het 
concept van Nieuw Rotterdams Welzijn waarbij het accent ligt op de kracht van de Rotterdam zelf en minder 
op de ondersteuning van professionals. Reden om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het sluiten van de 
wijkgebouwen. En verschillen die gevolgen per wijk/stadsdeel? Tegelijkertijd komen er in de Rotterdamse wij-
ken steeds meer ‘Huizen van de wijk’. Zijn de ‘Huizen van de wijk’ een substituut voor de wegbezuinigde wijk-
gebouwen? Vullen ze aan, vangen ze op of schieten ze tekort? En zo ja op welke vlakken dan?  
 
Vraagstelling 

- Welke gevolg of welke gevolgen heeft het sluiten van een wijkgebouw in de wijk? 
- Op welke punten vervullen de ‘Huizen van de wijk’ de rol van wijkgebouw en op welke verschillen ze 

van de wijkgebouwen. En verschilt dit per wijk?  
- Welke succesfactoren heeft een ‘Huis van de wijk’ nodig om te slagen?  

 
Aanpak 
Rotterdam is groot en zo ook het aantal wijken en wijkgebouwen. Het Burgerpanel heeft daarom 3 verschillen-
de gebieden gekozen waar het verdwijnen van een wijkgebouw een feit is. De volgende drie gebieden worden 
onderzocht: 

1. Centrum-West waar wijkgebouw Odeon is gesloten.  
2. Rotterdam-Ommoord waar wijkgebouw de Romeynshof in 2018 gesloten zal worden.  
3. Rotterdam-Zuidwijk waar wijkgebouw De Larenkamp per januari 2017 gesloten zal worden.  

 
We hebben daarbij een profielschets gemaakt van Odeon, De Larenkamp en de Romeynshof door middel van 
desktopresearch, veldonderzoek en gesprekken met (oud) medewerkers en bezoekers van de wijkgebouwen. 
Ook werd er een profielschets gemaakt van de huidige ‘Huizen van de wijk’ in Ommoord, Centrum-West en 
Zuidwijk door middel van veldonderzoek en gesprekken met medewerkers en bezoekers van de ‘Huizen van de 
wijk’.  
 
Conclusies  
In hoeverre vangt een Huis van de Wijk de functie van een Wijkgebouw op? 

Bij sluiting van een centraal wijkgebouw zal de beoogde opvang van activiteiten die er plaatsvinden door een 
Huis van de Wijk, bemoeilijkt worden door het eigen beleid van de gemeente. Primaire doelstelling voor het 
concept Huis van de Wijk is bewonersparticipatie. De activiteiten zijn een afgeleide daarvan. Als meest succes-
volle resultaat wordt een volledig ‘bewonersbedrijf’ gezien. 
Het verenigingsleven lijkt hierbij out-of scope. 
 
Dit in tegenstelling tot de functie van het wijkgebouw waar juist de activiteiten op het gebied van sport, cultuur 
en educatie centraal staan, die vooral door verenigingen, cursusaanbieders en de gemeentelijke dienst Sport & 
recreatie worden gecoördineerd. Ook de uitvoering draagt niet bij aan een kansrijke overname van wijkge-
bouwactiviteiten. Aan de uitgangspunten voor het Huis van de Wijk: centrale ligging, toegankelijk en laagdrem-
pelig, wordt nauwelijks voldaan. 
 
Het Huis van de Wijk zal slechts beperkt de functie van een wijkgebouw kunnen opvangen: 

- Onvoldoende ruimte (geen grote zaal) en vaak geen geschikte locatie 
- Minder professionele coördinatie (bewoners –met ondersteuning- versus verenigingen e.d.) 
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- Aanzienlijke verschillen tussen het huidige aanbod van wijkgebouw en Huis van de Wijk 
- Geen focus op wijkgebouwactiviteiten bij het Huis van de Wijk 

 

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van het sluiten van een wijkgebouw? 

Hoofdlijnen 
- Minder deelnemers aan activiteiten door verdwijnen van een centraal, laagdrempelig gebouw 
- Verschraling van het aanbod door het verdwijnen van verenigingen en ander accent in programmering 

van Huis van de Wijk. 
 
Advies 

- Bekijk het open houden van nog niet gesloten wijkgebouwen als reële optie. Het aanbod van wijkvoor-
zieningen vanuit een vertrouwd centraal punt in de wijk werkt beter dan de uitgeklede Huis van de 
Wijk-variant. 

- Faciliteer voldoende en blijvende professionele ondersteuning voor de Huizen van de Wijk 
- Onderzoek of er voldoende kleine zalen zijn in Rotterdam die door amateurverenigingen gebruikt kun-

nen worden. Maak een overzicht van deze ruimtes dat gemakkelijk vindbaar is voor het verenigingsle-
ven.  

- Voordat een wijkgebouw sluit, moet er een helder en concreet plan liggen wat er verloren gaat bij de 
sluiting en hoe waardevolle zaken voor verenigingen en bewoners behouden kunnen blijven. Wees 
transparant over de reden van sluiting en betrek bewoners bij het sluitingsproces. Zorg wederom dat 
dit door een professional wordt begeleid.  

- Onderzoek of er bij de meer kleinschalige Huizen van de Wijk doelgroepen uit het oog worden verlo-
ren en wat daarvan het effect is op lange termijn. Wat ons betreft mag er meer specifieke aandacht 
uitgaan naar jongeren.  

 
Vervolg 
Er komt geen vervolg op dit onderzoek. 
 
Reactie gemeente Rotterdam 
Het Burgerpanel wordt bedankt voor de adviezen. De adviezen over de Huizen van de Wijk worden onder-
schreven en ook het advies om de sluiting van de wijkgebouwen per geval te bekijken en analyseren.  
 

 
Werkgroep Wateroverlast 
Titel rapport: Waterbewust Rotterdam 
Looptijd: 8 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Langenberg 
Reactie gemeente Rotterdam: tijdens de presentatie ‘Onder de grond van Rotterdam’ 
 
Aanleiding: ongevraagd advies 
De laatste jaren hebben we in ons land met steeds extremere weeromstandigheden te maken. Rotterdam is 
een stad met veel water en kent een rijke historie van watermanagement. De vraag ‘hoe houden we droge 
voeten in Rotterdam?’ blijft actueel. Het Burgerpanel is benieuwd wat het gemeentelijk beleid is om over-
stroomde straten, tuinen en kelders tegen te gaan. Wat wordt er van de burger zelf verwacht en wat heeft de 
burger van de gemeente nodig om problemen met water te ondervangen? Hoe wordt de wateroverlast vanuit 
de gemeente aangepakt en is dit effectief? 
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Vraagstelling 
- Hoe draagt de gemeente bij aan de aanpak van wateroverlast en wat verwacht zij daarbij van de bur-

ger? 
- Wat kan en wil de burger doen tegen wateroverlast? 
- Wat hebben de burger en de gemeente van elkaar nodig om wateroverlast in woningen, tuinen, stra-

ten en kelders tegen te gaan?  
 
Aanpak 
Om tot conclusies en aanbevelingen te komen hebben we volgende punten onderzocht:  

- Desktop-research over mogelijkheden tegen wateroverlast in tuinen, kelders en straten 
- Desktop-research naar het gemeentelijk beleid tegen wateroverlast 
- Gesprek met verantwoordelijke ambtenaren van het Waterloket Rotterdam 
- Gesprek met een woningbouwcorporatie  
- Gesprek met het Hoogheemraadschap 
- Bekijken en inventariseren van burgerinitiatieven m.b.t wateroverlast en het interviewen van de initia-

tiefnemers 
- Interviewen van burgers over wateroverlast, d.m.v vragenlijsten en een enquête 

 
Conclusies  
Onze belangrijkste conclusie is dat het grootste deel van de respondenten (of Rotterdamse burgers) zich be-
wust is van mogelijke wateroverlast, maar is niet (bewust) bezig met het nemen van maatregelen daartegen. 
 
De door ons geraadpleegde instanties, zoals het gemeentelijk Waterloket, Het Hoogheemraadschap en TU 
Wageningen hebben ruimschoots voldoende stimulerend beeldmateriaal via websites en huis-aan-huis-media 
om de burger actie te laten ondernemen tegen wateroverlast. Blijkbaar bereikt de beschikbare informatie het 
grootste deel van de burgers niet of zet de informatie niet toe tot handelen.  
 
De woningbouwcorporatie die we hebben gesproken herkent het matige waterbewust zijn van de burger en 
zijn eigen organisatie. Watermanagement wordt (nog) niet breed gedragen, wel is er vanuit de corporatie aan-
dacht voor het aspect wateroverlast en de maatregelen daartegen voor de eigen woningvoorraden. Uit ons 
onderzoek blijk dat als er particuliere maatregelen worden getroffen dit voornamelijk symptoombestrijding 
betreft (het aanpassen van de kelder) en niet het voorkomen van wateroverlast (het vergroenen van de tuin). 
De relatie tussen wateroverlast en ons eigen gedrag (eigen rol) wordt niet of nauwelijks gelegd.  

De uitvoering van een waterbewust Rotterdam staat nog in de kinderschoenen. Het ambtelijk apparaat, de 
uitvoerenden diensten en de betrokken en actieve burger (of bewonersorganisaties) weten elkaar niet (vol-
doende) te vinden. 

Advies 
De gemeente moet het goede voorbeeld blijven geven en initiatief tonen richting burgers bij de (her)inrichting 
van straten. Laat zien dat waterbeheer hoog op de agenda staat door meer straten te “vergroenen”, samen te 
werken met woningbouwcorporaties en Hoogheemraadschappen. Praat met bewoners over de aanpak en 
werk samen met bewoners en bewonersorganisaties. Zet de aanpak met waterpleinen, groene daken en overi-
ge waterberging door. Activeer daarbij de burger, want voor een waterbewust Rotterdam, hebben we iedereen 
nodig. Gemeente, burgers, woningbouwcorporaties, Hoogheemraadschappen en waarschijnlijk ook een lande-
lijk draagvlak. Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterbeheer een vast aandachtspunt wordt bij plannen 
voor stedelijke ontwikkeling. Een aandachtspunt met duidelijke richtlijnen.  
 
Vervolg 
We blijven de ontwikkeling van Wateroverlast volgen en wonen verschillende informatiedagen bij over het 
klimaat- en waterprobleem. Vooralsnog hebben we geen vervolgonderzoek gepland.  
 
Reactie gemeente Rotterdam 
Tijdens een presentatie in Blue City aan wethouder Langenberg laat hij weten ons resultaten van het onderzoek 
te herkennen. Hij geeft aan dat de maatregelen tegen wateroverlast hoog op de agenda blijven staan. Hij dankt 
het Burgerpanel voor het rapport en de aanbevelingen.  
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Werkgroep 14010 
Titel rapport: Er gaat een belletje rinkelen  
Looptijd: 5 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Visser  
Reactie gemeente Rotterdam: tijdens een overleg met de wethouder  
 
Aanleiding: gevraagd advies naar aanleiding van eerder rapport van het Burgerpanel over 14010 
In de zomer van 2016 hield het Burgerpanel Rotterdam een korte enquête over de werking van het gemeente-
lijk informatienummer 14010. De resultaten logen er niet om, maar een klein deel van de respondenten had 
een positieve ervaring met het informatienummer. Wij deelden de resultaten met de verantwoordelijk wet-
houder en kregen een brief terug met daarin een ander geluid. Onze resultaten werden niet herkend. Daarop 
werden we uitgenodigd bij Ro!Entree, het callcenter van 14010. De informatieochtend die volgde gaf een beter 
beeld van de werking van 14010 maar riep gelijk ook een hoop nieuwe vragen op.  Ro!Entree vroeg ons vervol-
gens wat zij konden doen om het imago van 14010 te verbeteren.  
 
Vraagstelling 

- Hoe komt het dat de resultaten van de Burgerpanel-enquête en de resultaten van het klanttevreden-
heidsonderzoek  (KTO) van Ro!Entree zo verschillen?  

- Wat zijn de redenen dat het gemeentelijk informatienummer 14010 kampt met een, volgens het on-
derzoek van het Burgerpanel, negatief imago? 
 

 
Aanpak  
In dit onderzoek hebben we gekozen voor kwalitatief onderzoek 
door middel van cases. De werkgroep van het Burgerpanel heeft 
zelf 25 keer een vraag voorgelegd aan de medewerkers van 14010. 
Tijdens deze cases hebben we gekeken naar de volgende elemen-
ten: 

- Vriendelijkheid van de medewerkers 
- De duur van het gesprek 
- Het (juiste) antwoord op onze vraag 
- Het doorverwijzen/terugbellen 

 
Daarbij hebben we na iedere gesprek met 14010 het KTO van Ro! 
Entree ingevuld en de antwoorden zelf bijgehouden. De cases vari-
eerden van een het inzien van een bestemmingsplan, het aanvra-
gen van verkeersdrempels, fietstrommels, bouwvergunningen, 
huishoudelijke hulp tot het ophalen van grofvuil en fietswrakken.  
 
Conclusies  

- In 50% van de gevallen kregen wij niet het juiste antwoord op onze vraag. Dit kwam door foute door-
verwijzingen naar websites of terugbelverzoeken waar we niks meer op hebben gehoord.  

- Het KTO slaat op het eerste deel van het contact tussen burger en de gemeente Rotterdam. Het zegt 
vrijwel niets of de burger, na doorverwijzing/ terugbel toezegging etc., nog steeds tevreden is. In feite 
meet het huidige KTO alleen een aantal summiere onderdelen van de dienstverlening van RO! Entree 
en niet of de vragende burger een adequaat antwoord heeft gekregen. Dat moet gemeten worden aan 
het eind van het proces. Dus niet halverwege. Hierdoor zijn de KTO-resultaten niet representatief. 

- Het content systeem of de zoekmachine waarmee de medewerkers van 14010 werken is of te uitge-
breid of de medewerkers weten de informatie niet op de juiste plek te vinden.  

- Op verschillende momenten werd naar ons BSN-nummer gevraagd terwijl dit niet altijd relevant is 
voor de vraag. Bijvoorbeeld bij het inwinnen van informatie over hoe je huishoudelijke hulp kunt aan-
vragen voor iemand anders. Zonder BSN werden we niet verder geholpen. Het vragen naar je BSN 
geeft een onveilig gevoel.  

- De klantvriendelijkheid van de medewerkers van 14010 was goed te noemen. De deskundigheid daar-
entegen verschilde per medewerker.  
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- De duur van de telefoongesprekken liep uiteen. Waar een simpele vraag over het ophalen van tuinaf-
val snel beantwoord kon worden, duurde een vraag over een bouwvergunning van een buurman bijna 
20 minuten.  

 
Advies 

- Wat ons betreft is verbetering wenselijk op de volgende punten: 
- Geef medewerkers voldoende tijd om de klant te helpen. Laat hen altijd de vraag stellen ‘is hiermee u 

vraag beantwoord, wilt u nog meer weten?’ Laat de medewerkers de klant begeleiden wanneer er 
naar een website wordt verwezen. Laat ze zelf controleren of ze de juiste doorverwijzing maken. Zorg 
voor medewerkers die analytisch zijn en beschikken over een natuurlijk inlevingsvermogen.  

- Toets als gemeente/Ro! Entree zelf de scripts en de informatie in het content systeem.  
- Wanneer een terugbelverzoek wordt uitgezet, controleer of dit wordt uitgevoerd. 
- Vraag de klant, voor een meer realistische uitkomst van de klanttevredenheid, pas aan het einde van 

het gesprek of ze willen meedoen aan het KTO.  
 
Vervolg 
Er is geen vervolgonderzoek gepland.  
 
Reactie gemeente Rotterdam 
Op 30 mei 2017 heeft de werkgroep de resultaten van dit onderzoek voorgelegd aan de verantwoordelijke 
managers Boukje Huisman, manager Regie & Ontwikkeling , Gemeente Rotterdam,  Cluster Dienstverlening en 
Publiekszaken en Marijn Hoogteijling manager RO! Entree en hen om een reactie gevraagd. Beide managers 
geven aan blij te zijn met adviezen van het onderzoek van het Burgerpanel. Zij herkennen een aantal punten 
die genoemd worden, zoals de representativiteit van het KTO, het gebruik van casenummers en het meer aan 
de hand nemen van de klant. Later hebben we nog een gesprek gehad met wethouder Visser en nogmaals 
benadrukt dat wij een groot belang zien in het gebruik van casenummers. Dit belang werd herkend, maar er 
werd ook aangegeven dat het grote omslag zou betekenen voor de huidige telefonische organisaties die nu 
werkt binnen de gemeente.  
 
 

Werkgroep Inspraakprocedures uitbreiding Rotterdam Airport  
Titel rapport: Vliegen met inspraak  
Looptijd: 7 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Langenberg 
Reactie B&W: schriftelijk na 8 weken 
 

 
 
Aanleiding: ongevraagd advies 
De luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft begin 2016 zijn plannen voor uitbreiding van het 
aantal vluchten openbaar gemaakt. De beoogde verdubbeling wordt beargumenteerd met groei van werkgele-
genheid op het vliegveld en in de regio en vanwege het positieve effect voor reizigers vanaf het vliegveld.  De 
uitbreiding heeft echter ook gevolgen m.b.t. de milieubelasting en geluidsproductie door vliegtuigen. Omdat de 
voorgestelde wijzigingen gevolgen heeft is een nieuw Luchthavenbesluit vereist. Het Burgerpanel vraagt zich af 
of de Rotterdamse burger op de juiste wordt geïnformeerd over de plannen en of zij voldoende momenten tot 
inspraak krijgen.  
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Vraagstelling 
- Zijn de bewoners volledig, juist en op objectieve wijze geïnformeerd? 
- Kan de burger met de aan hem verschafte informatie zich een goed beeld en oordeel vormen om zijn 

mening uit te kunnen spreken over zijn belang vanwege/als gevolg van  de beoogde uitbreiding? 
- Heeft de gemeente Rotterdam haar taak hierin tijdig uitgevoerd en zijn de burgers bereikt?     
- Hebben de burgers voldoende ruimte gekregen om hun mening over de huidige situatie en de beoog-

de toekomstige situatie kenbaar te maken? 
- Op welke wijze krijgt de mening van de burger/betrokkene een plaats in het besluitvormingsproces?     

 
Aanpak 
We beperken het onderzoek tot de gebieden in de directe omgeving van RTHA: Hillegersberg, Schiebroek, Ter-
bregge, Park Zestienhoven en Overschie.  Dus niet de overige wijken en gebieden van Rotterdam en niet ge-
meenten Schiedam en Lansingerland, die evenzeer belanghebbenden zijn. 
 
Conclusies  
Er is aan de burgers van Rotterdam (en de overige naastliggende gemeenten) ruimschoots de gelegenheid 
geboden zich te laten informeren over de beoogde uitbreiding van RTHA. Hoewel de luchthaven volgens de 
wet zelf verantwoordelijk is om het draagvlak te creëren en te onderzoeken voor zijn plannen, is het Burgerpa-
nel van oordeel dat RTHA zich daarvoor (te) weinig heeft ingespannen. Het openbaar maken van de – moeilijk 
leesbare- rapporten en verder alleen de voordelen van de beoogde uitbreiding te propageren wordt door het 
Burgerpanel te eenzijdig en te mager gekwalificeerd.  
 
Het bestuur van de regio, daarentegen, heeft – weliswaar op uitdrukkelijk verzoek van de Staatssecretaris I&M 
– als de BRR een draagvlakonderzoek laten verrichten onder de bewoners door de verkenner. De Ge-
biedscommissies Hillegersberg- Schiebroek hebben het gat verder gedicht door de door hen georganiseerde 
inloopavonden en de  uitgezette enquêtes.  De bijdrage van de Gemeente Rotterdam bestond uit de benoe-
ming door de BRR van de onafhankelijke verkenner voor het draagvlakonderzoek in juli 2016. De Gebiedscom-
missies Hillegersberg- Schiebroek en Overschie verdienen een compliment want zij hebben een zeer belangrij-
ke bijdrage geleverd aan de informatieverstrekking en het onderzoek naar de mening van hun bewoners mid-
dels de enquêtes in november 2016. 
 
De burger heeft in voldoende mate zich kunnen uitspreken over de beoogde uitbreiding van het aantal vluch-
ten van RTHA.  Uit het voorgaande volgt tevens de conclusie van het Burgerpanel op de tweede onderzoeks-
vraag dat aan de burger voldoende gelegenheid is geboden om zich uit te kunnen spreken over zijn oordeel 
over de bestaande situatie en over de (beoogde) uitbreiding van het aantal vluchten van RTHA, met name 
dankzij het draagvlakonderzoek van de verkenner en de enquêtes van de gebiedscommissies.    
Het Burgerpanel concludeert hieruit dat de burger is gehoord.  
 
Advies 
Het Burgerpanel heeft er vertrouwen in dat het College van B&W de mening en het oordeel van de burgers 
zoals deze blijken uit het draagvlakonderzoek van de verkenner en de enquêtes van de gebiedscommissies, 
serieus neemt en in een zorgvuldige belangenafweging mee laat wegen.  
Deze mening is immers gepeild middels een door het gezag voorgeschreven informatieprocedure – het draag-
vlakonderzoek – waaruit blijkt dat de burgers in de regio het bestaan van de luchthaven en voortzetting van het 
huidige gebruik ervan onder voorwaarden willen aanvaarden en dulden, maar uitgesproken tegen elke uitbrei-
ding van het aantal vluchten zijn.  
 
Vervolg: er komt geen vervolgonderzoek.  
 
Reactie gemeente Rotterdam  
Wethouder Langenberg geeft aan blij te zijn met de conclusies uit het rapport en deelt de complimenten rich-
ting de gebiedscommissies. Verder geeft hij aan erop te vertrouwen dat de gemeenteraad van Rotterdam de 
bevindingen van het Burgerpanel betrekt in de behandeling van het BRR-advies. 
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Werkgroep Japanse Duizendknoop 
Titel rapport: Code rood voor slopend groen  
Looptijd: 2 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Eerdmans 
Reactie gemeente Rotterdam: schriftelijk na 18 weken   
 
Aanleiding: ongevraagd advies 
In de zomer van 2017 bekeek het Burgerpanel de bermen van Rotterdam nader en stuitte op een aantal onge-
wenste gasten zoals de bekende Reuzen Berenklauw en exoten als de Japanse Duizendknoop. Wat is dit precies 
voor plant en welke gevaren brengt de Japanse Duizendknoop met zich mee in Rotterdam? Een werkgroep van 
het Burgerpanel besloot zich te storten op het wel en wee van de Duizendknoop en kwam al snel tot een aantal 
schrikbarende conclusies.  We spraken met stadsecologen van Bureau Stadsnatuur (Natuurhistorisch Museum), 
met groenverantwoordelijken van de gemeente Rotterdam, hebben ons verdiept in de bestrijding van de Dui-
zendknoop in andere steden en hebben het internet afgestruind naar feiten en fabels.  
 
Vraagstelling 

- Welke gevaren kent de Japanse Duizendknoop 
en wat kunnen de gevolgen zijn voor Rotter-
dam? 

- Wat doet de gemeente Rotterdam aan be-
strijding van de Japanse Duizendknoop?  

 
Aanpak 
We duiken de wereld in van de Japanse Duizendknoop 
door het beleid van andere gemeentes onder de loep 
te nemen, praten met bureau Stadsnatuur, lezen ons 
suf over de duizendknoop in Engeland en trekken Rot-
terdam in om te zien waar de plant allemaal groeit. 
Ook praten we met de gemeente en houden we een 
mini-enquête onder de vrienden van het Burgerpanel. 
 
Conclusies  

- De plant is veelvuldig te vinden in Rotterdam. 
- De plant verspreidt zich steeds sneller door maaiafval dat blijft liggen of wortels die vier tot vijf meter 

de grond in gaan. 
- De plant kan metershoog groeien. 
- Het Havenbedrijf voert in samenwerking met het Natuurmuseum proeven uit ter bestrijding van de 

Japanse Duizendknoop. 
- We hebben geen gemeentelijk beleid omtrent effectieve bestrijding van de Japanse Duizendknoop ge-

vonden.  
- De gemeente voert low profile activiteiten uit zoals het inventariseren van vindplaatsen van de plant.  
- De helft van de Rotterdammers kent de plant niet.  

 
Advies 

- Informeer burgers over de gevaren van de Japanse Duizendknoop. Start bijvoorbeeld een voorlich-
tingscampagne vergelijkbaar met de campagne over de buxusmot; maak een huis-aan-huis-folder, be-
trek RTV Rijnmond, informeer de burger via Buurt Bestuurt, huis-aan-huis bladen, Huizen van de Wijk 
etc..  

- Laat burgers meedoen bij het inventariseren van het voorkomen van de Japanse Duizendknoop: stel 
de gemeente app open voor burgers, bijvoorbeeld via de Buiten Beter-app.  

- Laat burgers ook helpen bij het monitoren van de groei en bestrijding van de Japanse Duizendknoop. 
- Pleit bij de Rijksoverheid voor landelijke wet- en regelgeving, tot dat moment, ga in gesprek met de 

andere eigenaren van de plant/grond om verdere verspreiding te voorkomen en effectief te bestrij-
den; 

- Ga te rade bij het Natuurmuseum wat betreft de effectieve bestrijding (het Havenbedrijf voert mo-
menteel proeven voor de bestrijding tegen). Ga samenwerking aan, betrek alle grondbezitters in Rot-
terdam, werk bij bestrijding niet met kadastrale grenzen.  
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- Stop onmiddellijk met klepelen (maaimethode waar het maaisel blijft liggen) daar waar de duizend-

knoop groeit: stel eisen aan groenaannemers en controleer nakoming daarvan, desnoods met boete-

bepalingen. 

- Onderzoek de mogelijkheden voor bestrijding door schapen en varkens. Het Burgerpanel pleit voor 

een zo milieuvriendelijke bestrijding indien mogelijk.  

Vervolg 
We houden de bestrijding van de Duizendknoop nauwlettend in de gaten. Er komt vooralsnog geen vervolg-
rapport, maar mocht de Duizendknoop dusdanig uitbreiden in Rotterdam, dan sluiten we een vervolgonder-
zoek/advies niet uit.  
 
Reactie gemeente Rotterdam 
De reactie van de gemeente is nog niet binnen op het moment van schrijven. We hebben herhaaldelijk ver-
zocht om een inhoudelijke reactie. Op het moment van schrijven wachten we meer dan 20 weken.  
 
 

Werkgroep gemeentelijke parkeergarages 
Titel rapport: 010-garage in de etalage  
Looptijd: 5 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Langenberg (op moment van aanbieding)  
Reactie gemeente Rotterdam: nog niet binnen op moment van schrijven jaarverslag; > 20 weken  
 
Aanleiding: ongevraagd advies 
Begin van 2017 werden we door Joost Juffermans (Projectleider Marketing Parkeervoorzieningen, gemeente 
Rotterdam) gevraagd mee te werken aan een schouw van de Schouwburgplein-parkeergarage. Zo geschiedde. 
Een aantal leden van het Burgerpanel trok er op uit om met kritisch oog te kijken naar deze parkeergarage. De 
resultaten logen er wat ons betreft niet om. De garage is een waar doolhof met slechte bewegwijzering. Naar 
aanleiding daarvan besloten we een ongevraagd advies op te stellen over de bereikbaarheid van de gemeente-
lijke parkeergarages, de bewegwijzering in de parkeergarages, de mate van schoonheid, veiligheid en of de 
parkeergarages voldoen aan de huidige maatstaven.  
 
Vraagstelling 

- In welke mate zijn de parkeergarages gemakkelijk te vinden en hoe is de bewegwijzering geregeld bin-
nen in de gemeentelijke parkeergarages? 

- Voldoen de gemeentelijke parkeergarages aan de eisen van deze tijd qua openingstijden, betaalmoge-
lijkheden, veiligheid en overig comfort als aansluiting op OV en de grootte van de parkeervakken? 

 
Aanpak 
Door middel deskresearch en het schouwen van een groot deel van de stadsgarages hebben we de feiten op 
een rij gezet. Daarnaast hebben we ook hier weer een mini-enquête gehouden onder onze digitale achterban.  
 
Conclusies  
Na onze schouw waren we positief verrast door onder andere de volgende zaken: 

- Uiterlijk: de garages zien er stuk voor stuk fris en voldoende verlicht uit. Het kleurgebruik op de wan-

den in sommige garages werkt zeer prettig en geeft de garage een moderne uitstraling. Ook waren alle 

garages schoon en hebben we geen onveilige situaties meegemaakt. 

- Bewegwijzering: voldoende op de meeste plaatsen, zeker ook voor elektrische voertuigen. Borden 

naar de uitgang en betaalautomaat waren ook voldoende zichtbaar.  

- Buiten: bij de meeste garages bevond zich een kaart van Rotterdam zodat snel te zien was, waar je je 

bevond en welke kant je op moest voor je eindbestemming. 

- In- en uitrijden: erg positief dat dit voor de meeste garages 24 uur per dag mogelijk is.  

- Betaalmogelijkheden: voldoen aan de eisen van deze tijd, er kan betaald worden via verschillende me-

thodes. 
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Graag vragen we aandacht voor de volgende zaken: 

- Toiletten: bij de meeste garages aanwezig, maar vaak alleen toegankelijk met een sleutel die te ver-

krijgen is bij de portier. Tijdens al onze schouw-momenten hebben wij geen enkele keer een portier 

aangetroffen in de portiersloge. Ook is er vaak geen bewegwijzering richting de toiletten. 

- Maatvoering: niet alle garages, bijvoorbeeld Kiphof en Oude Haven, hebben een ruime in- en uitrit. 

Gezien auto’s met hun tijd meegroeien en dus steeds breder en hoger worden, voldoet de inrit van 

deze garages niet meer aan de eisen van deze tijd. 

- De ingang van de Oude Haven is lastig te vinden en het in- 

en uitrijden weinig veilig door het voet- en fietspad dat 

tussen de weg en de garage ligt.  

- De bewegwijzering vanaf de ingang naar de invalidepar-

keerplaatsen is onvoldoende. 

- We hebben verschillende routes gereden naar de garages, 

maar iedere keer viel ons op hoe slecht de garages opge-

nomen zijn in de parkeerroute van Rotterdam. Een voor-

beeld: op de Coolsingel word je niet gewezen op de garage 

Erasmusbrug terwijl dat een prachtige uitvalsbasis is voor 

een dagje Rotterdam. De verwijzing naar de Erasmusbrug 

vind je pas op het Vaste Land. Voor een onbekende in Rot-

terdam is dit naar ons idee niet te vinden.  

- De verwijzing naar de parkeergarage Lusthofstraat is op 100 meter van de ingang. 

- Uit onze enquête bleek dat de Rotterdammer goed op de hoogte is van het feit dat er gemeentelijke 
parkeergarages bestaan. Wel weet bijna de helft van de ondervraagden niet dat er een prijsverschil zit 
tussen de gemeentelijke parkeergarages en de commerciële garages. Ook bleek uit de enquête dat de 
keuze voor het parkeren in de meeste gevallen gebaseerd is op locatie en dus niet zozeer op de prijs.  
 

Advies 
- Huur een extern bureau in voor het verbeteren van de bekendheid van de garages en het verbeteren 

van de bewegwijzering richting de garages. Die is nu ver onder de maat. 

- Zorg voor een duidelijker verschil tussen een garage van de gemeente en een commerciële garage. Nu 

is dat verschil, zeker in de bewegwijzering, niet duidelijk. Geef de gemeentelijke parkeergarages een 

andere herkenbare naam, bijvoorbeeld 010-garage Kiphof, 010-garage Meent, 010-garage Oude Ha-

ven etc. Het begrip ‘stadsgarage’ is naar ons idee niet duidelijk.  
- Als je een portiersloge hebt, beman hem dan ook. Zeker als het toiletgebruik afhankelijk is van het 

verkrijgen van een sleutel. Vermeld op zijn minst de bemanningstijden en een telefoonnummer voor 

noodgevallen op de loge. Sluit met het parkeerbeleid aan bij de “Zeiknota”. Daar wordt namelijk expli-

ciet verwezen naar de parkeergarages. 

- Plaats palen met bewegwijzering direct bij de uitgang. Er zijn plattegronden van Rotterdam aanwezig 

bij de garages, maar het zou ook fijn zijn wanneer je buitenkomt bewegwijzering is te vinden naar de 

hotspots van de stad.  

- Promoot de gemeentelijke parkeergarage niet alleen op een goedkopere prijs, maar vooral ook op het 

gemak van de locatie. Laat zien dat de garages op mooie centrale plekken liggen en dat vanuit daar ie-

dere bestemming gemakkelijk te bereiken is.  

- Maak afspraken met de fietsbedrijven van de stad, zorg dat er bij de garages op eenvoudige wijze fiet-

sen te huren zijn. Een duidelijke stalling bij de garage is voor de ‘meeneemfiets’ zoals de O-bike voor 

iedereen een win-winsituatie.  

 
Vervolg 
Er komt geen vervolg op dit onderwerp.  
 
Reactie B&W:  
Op het moment van schrijven van het jaarverslag hebben we helaas nog geen reactie van de gemeente Rotter-
dam mogen ontvangen. De reactietijd van de gemeente is inmiddels opgelopen tot meer dan 20 weken.  
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Werkgroep Metrostations 2017 
Titel rapport: Metrostations onder de loep 
Looptijd: 4 maanden 
Verantwoordelijke wethouder: dhr. Langenberg 
Reactie gemeente Rotterdam: niet nodig, dit rapport ging over de metrostations van de RET, reactie van RET is 
binnen 4 weken ontvangen.  
 
Aanleiding: ongevraagd advies 
Al acht jaar lang adviseert het Burgerpanel (voorheen BeVeR) de gemeente en de RET over de metrostations 
van Rotterdam. Er wordt dan gekeken naar zaken als schoonheid, bewegwijzering, toegankelijkheid, openbare 
toiletten, verlichting en veiligheidsgevoel, AED’s, fiets-parkeren en overige voorzieningen waar de reiziger ge-
bruik van maakt tijdens zijn reis. Zowel het openbare gebied rond de metrostations als de metrostations zelf 
zijn onderwerp van onderzoek. Dit jaar heeft het Burgerpanel zich volledig gericht op de metrostations zelf, 
(verantwoordelijkheid van de RET) en niet zozeer op de omgeving van de metrostations (verantwoordelijkheid 
gemeente Rotterdam). De gemeente Rotterdam heeft aangegeven voorlopig voldoende actiepunten te halen 
uit onze voorgaande rapportages.  
 
Vraagstelling 
Hoe is de staat van de recent gewijzigde of onderhouden metrostations. Voldoen ze aan de Burgerpaneleisen?  
Wat gaat goed, wat kan beter? We kijken onder andere naar toegankelijkheid, veiligheid, schoonheid, beschik-
baarheid AED’s etc.  
 
Aanpak 
We hebben overdag en in de avonduren onderzoek gedaan door middel van een schouw. Alle metrostations in 
Rotterdam werden bekeken en beoordeeld. Dit gebeurde in 3 slagen: van Noord naar Zuid, van Oost naar West 
en een avondschouw gehouden op de Oost-West-lijn. 
 
Conclusies  

- Wij hebben gezien dat op alle stations, behalve Zalmplaat en Hoogvliet, AED’s zijn geplaatst. Alle ou-
dere AED’s zijn vervangen door nieuwe. Wel moet men zoeken waar de AED hangt; het ‘plaatsingsbe-
leid’ is niet consistent. Bewegwijzering naar een AED ontbreekt en er is ook geen bord met de mede-
deling dat er een AED aanwezig is en waar hij hangt. Op de AED staat vermeld: ‘Object staat onder 
cameratoezicht’, echter zien we geen camera die er op gericht is. Er staat op start CPR (Cardiopulmo-
nary resuscitation). Hier zou RET op moeten toezien. 

- Op het traject Meijersplein tot en met Slinge zijn de perrons over het algemeen redelijk schoon, aan-
geveegd en voorzien van nette bankjes. De ‘ondergrondse’ perrons zijn veel schoner dan de perrons 
bovengronds waar vuile vlekken en kauwgom plekken de vloer ontsieren. De raampartijen en glazen 
schuifdeuren bij een aantal stations hebben een vieze vuilsluier en worden kennelijk te weinig ge-
zeemd.  

- De stations vanaf Slinge tot Zalmplaat worden veel minder goed onderhouden: ze zien er gedateerd en 
sleets uit: vieze vlekken, verkleurd verfwerk, vuile ramen en kozijnen, roestvlekken bij zuilen en pila-
ren, graffiti, veel onkruid op en nabij het stations-terrein. Vlak buiten het stationsgebouw, meestal 
voor de in/uitgang zien we veel peuken en andere rommel. Er zijn dan ook geen asbakken bij de in-
gang waar de rokers hun peuk kwijt kunnen.  

- In een evaluatie of tijdens een volgende schouwing zouden wij de aanwezigheid en werking van de 
toezicht camera’s in de stationshallen en op de perrons extra aandacht willen geven. Daarbij zou moe-
ten worden onderzocht of adequaat en snel kan worden gereageerd op een incident als die wordt 
waargenomen of geregistreerd. De aanwezigheid van bewakingscamera’s suggereert toezicht en 
daarmee veiligheid. Maar is die er ook? Er is wel op elk station een ‘SOS- zuil’. Op enkele stations zijn 
deze moeilijk vindbaar.                         

- Op een enkel station zien de rode brandalarmknoppen en de groene ontsluiters van de afgesloten 
vluchtdeuren er verkleurd en ongebruikt uit. De vraag rijst dan of deze regelmatig worden gecontro-
leerd op hun werking en worden onderhouden. Deze vraag geldt uiteraard ook voor de overige stati-
ons.  
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Advies 
- Op vrijwel alle stations is nu een AED aanwezig. Zij hebben geen vaste plaats. Een goede verwijzing is 

noodzakelijk. Plaats alsnog AED’s op Zalmplaat en Hoogvliet. 

- De aanduiding camera is gericht op AED betekent niet altijd dat er daadwerkelijk een camera hangt. 

Dus camera’s aanbrengen. 

- Bovengrondse perrons moeten met meer regelmaat schoon gehouden worden. De ondergrondse per-

rons zijn duidelijk schoner. 

- Er is extra aandacht nodig voor de werking van de toezichtcamera’s. Bij een incident op Rijnhaven ble-

ken die niet te leiden tot actie o.i.d. 

- De S.O.S-zuil is regelmatig moeilijk te vinden. Verwijzing noodzakelijk. 

- Op de perrons mag niet worden gerookt. In een aantal gevallen ontbreekt de asbak bij de ingang. Dat 

is overigens een verantwoordelijkheid van de gemeente. RET: dit onder aandacht gemeente brengen. 

- Er is blijvende aandacht nodig voor de liften ten aanzien van vervuiling en werking.  

- De bewegwijzering op station Beurs moet worden verbeterd met name ook met oog op het vele ook 

buitenlandse publiek. 

- Er is nog steeds roestvorming op roestvaste onderdelen. Het lijkt zich overigens niet uit te breiden. 
Schoonmaken of herstellen. 

- Het verlichtingsniveau op station Marconiplein is duidelijk minder dan in aanpalende stations. Dat 
moet verbeterd worden (zie b.v. Coolhaven met zijn mooi afgewerkte tunnelwanden). 

- Toiletvoorzieningen ontbreken op vele perrons. De verwijzing naar bestaande toiletten moet nadruk-
kelijk worden verbeterd. 
 

Vervolg: in 2018 zullen de metrostations van Rotterdam opnieuw worden geschouwd.  
 

     
 
Reactie RET 
Naar aanleiding van een eerdere rapportage van het Burgerpanel heeft RET een AED-project opgestart om de 
AED’s te controleren en te verbeteren. Dit project is in overleg met de MRDH (Metropool Regio Rotterdam Den 
Haag) opgestart en gefinancierd. Het uitgangspunt van dit project was om het aantal AED’s uit te breiden van 
ongeveer 24 metrostations, naar alle 77 metrostations met minimaal één AED-unit. Op de grote stations zijn 
dat er twee. Een AED moet op een locatie hangen die binnen de gesteld tijd van zes minuten bij het slachtoffer 
moet kunnen worden gebracht. Deze norm wordt op alle metrostations gehaald. Het project is nog niet hele-
maal afgerond, maar bijna klaar. Binnen het eerste kwartaal 2018 zal er een mediacampagne worden opgezet 
om de reizigers hiervan op de hoogte te brengen. Ten aanzien van vervuiling door sigarettenpeuken geeft de 
RET aan hierover overleg te hebben met de gemeente Rotterdam. Later dit jaar komt daar een concreter ant-
woord op.  
 
De RET bedankt het Burgerpanel voor onze nuttige metroschouwen en signalen. Juist door onze vragen over de 
AED in een vorige rapportage is het project gestart en ziet de RET daar nu de resultaten van. Verder is de rap-
portage een goede aanvulling op de eigen inzichten van RET en biedt een overzicht van zaken vanuit een ander 
perspectief. De rapportages zijn behulpzaam om het waarnemen en denken vanuit een mogelijk verkokerd 
beeld te kunnen corrigeren. 
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Reactietermijn adviezen 2017 

In onderstaande grafiek laten we zien hoe lang we per rapport op een inhoudelijke reactie van de gemeente 
hebben gewacht. De afgesproken reactietermijn van de gemeente is zes weken, deze termijn is in 2017 niet 
één keer gehaald. Alleen de reactie van de RET over de metrostations ontvingen wij binnen 4 weken. Gemid-
deld hebben we 15,7 weken moeten wachten op een inhoudelijke reactie op onze adviezen.  
 

 
 
Wie doet wat 
In onderstaand overzicht kunt u zien hoe de leden van het Burgerpanel verdeeld zijn over de verschillende 
werkgroepen. 
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redactie-
raad       1   1   1             1     1   1                       

bestuur     1     1         1     1                                   

14010         1           1     1     1                 1           

verder van 
huis?                  1             1   1         1         1   1   

waterbe-
wust Rdam 1   1       1                           1         1         1 

iedereen 
moet   1                     1 1 1   1                             

vliegen met 
inspraak    1 1                 1                                       

containers     1   1 1                                                   

parkeerga-
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3. Adviesbrieven 
Niet alle onderwerpen leiden tot een uitgebreide rapportage. Er zijn onderwerpen waarbij we eerst vooronder-
zoek doen om te kijken of een rapportage nodig is of niet. Zo niet, dan schrijven we, mits we iets noemens-
waardigs hebben ontdekt, een adviesbrief aan de verantwoordelijk wethouder of opdrachtgever van het ge-
vraagde advies. Dit jaar hebben we drie adviesbrieven verzonden. Op de adviesbrieven verwachten wij vanuit 
de gemeente geen inhoudelijke reactie.  
 

Ondergrondse container  
Titel advies: Rotterdamse droomcontainer  
Looptijd: 2 maanden 
In een notendop: In de zomer van 2017 vroeg de ROTEB ons om mee te denken over een nieuwe Rotterdamse 
ondergrondse container. Hoe zou die eruit moeten zien en welke functionaliteiten zou deze container moeten 
hebben. Met een groep Rotterdammers organiseerden we een brainstorm waarbij we met 3 verschillende 
brainstormtechnieken aan de slag gingen. De resultaten van de brainstorm zijn in september als advies aan de 
Roteb verstuurd. Uit de brainstormsessie kwamen onder andere de volgende ideeën naar voren: 

• Lage, gelijkvloerse plaatsing, zonder drempels of verhogingen 

• Royale vulopening; groter dan de huidige opening 

• Alles kan er in: scheiding van afval door de container of verderop, maar niet nodig door de burger 

• Makkelijk te openen: met een voetpedaal of met de stem, of via een sensor 

• Aantrekkelijke vormgeving: kleurrijk, milieuvriendelijk, met duidelijke en functionele verlichting; lanta-
ren erboven en/of ledverlichting erop.  

• Lawaai-, stank- en ongediertebestendig;  

• Geen risico voor kinderen om er in te vallen (dubbele klep?) 

• Als de leging ‘ouderwets’ gebeurt: melding bij bijna-vol en hapering/verstopping; Communicatie met 
Roteb ook mogelijk door gebruiker. 

• Beloningssysteem: licht & geluid, of – in geval van pasjessysteem – punten sparen voor korting, activi-
teiten of iets dergelijks 

 

Vraagwijzer  
Titel advies: Vraagwijzer verbetert 
Looptijd: 1 maand 
In een notendop: Wij vroegen ons af hoe de Vraagwijzer inmiddels functioneert. Het Burgerpanel had hier in 
het verleden al eens onderzoek naar gedaan en kwam toen tot de conclusie dat het slecht gesteld was met de 
bekendheid en vindbaarheid van de Vraagwijzer. Na een klein onderzoek in de zomer van 2017 concludeerden 
we dat het inmiddels stukken beter gaat met de bekendheid en vindbaarheid van de Vraagwijzer. De hoeveel-
heid informatie via het web is ontzettend uitgebreid. Wel vroegen we in onze brief aandacht voor sociaal geïso-
leerde Rotterdammers die niet digitaal vaardig zijn. Voor deze doelgroep is de Vraagwijzer namelijk veel lasti-
ger te vinden.  
 

Coolsingel 
Titel advies: Herinrichting Coolsingel  
Looptijd: continu proces  
In een notendop: Het Burgerpanel monitort de komende tweeëneenhalf jaar de werkzaamheden van de herin-
richting van de Coolsingel. In 2017 werd gestart met de eerste werkzaamheden aan de Coolsingel en het Bur-
gerpanel keek mee of de overlast van de werkzaamheden tot een minimum beperkt kon worden. Waren de 
wegafzettingen logisch en veilig en werkt in de praktijk wat op papier bedacht is? Ook voerde de werkgroep 
overleg met de projectleider van de herinrichting van de Coolsingel. Na een reeks schouwmoment adviseerden 
in onze adviesbrief de volgende zaken: 

• Maak al op cruciale kruispunten bekend dat er op bv Hofplein wegwerkzaamheden zijn, zodat met 
name auto’s alternatieven krijgen aangeboden. In het geval Hofplein kan dat al op het kruispunt West 
kruiskade, kruispunt Walenburgerweg  / Schiekade en kruispunt Jonker-Franstraat. Nu reed iedereen 
in de “fuik” en werd de chaos op veel tijden te groot. 

• Stel verkeersregelaars aan, zeker bij grote rotondes met maar één rijstrook beschikbaar. 
Automobilisten gaan zelf hun keuzes bepalen wat de chaos alleen maar groter maakt. 
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• Maak ook voor voetgangers en fietsers de keuze beperkt: Schrijf ze dwingend voor met hekken en 
strepen hoe ze moeten lopen of fietsen. Nu was het onduidelijk of er één of twee richtingsverkeer 
voor fietsers was omdat strepen niet doorgetrokken waren. 

• Test alles zelf eerst goed uit, voordat de situatie definitief wordt. Laat verkeersregelaars/inspecteurs 
Gemeentewerken om de twee/drie dagen de boel controleren op 
doorstroming, gevaarlijke situaties, losliggend materiaal, bewegwijzering etc. Een uurtje per keer, 
twee uurtjes per week. 

• Het Burgerpanel is bereid haar schouwen uit te breiden met punten uit hierboven vermelde adviezen. 
 

Verkiezingsonderwerpen  
Titel advies: Aandachtspunten Rotterdamse partijprogramma’s   
Looptijd: 2 maanden 
In een notendop: Het Burgerpanel Rotterdam heeft haar achterban gevraagd welke onderwerpen zij van groot 
belang vinden voor de gemeenteraadsverziekingen in maart 2018. Dit is de top 5 aan onderwerpen die achter-
ban van het Burgerpanel gekozen heeft en die is voorgelegd aan alle kandidaat-partijen van de gemeente-
raadsverkiezingen.  

1. Houd zorgvoorzieningen op niveau 
Op het gebied van zorg wordt ervaren dat er voorzieningen worden geschrapt terwijl er nog geen oplossing 
is gevonden voor de vervanging van die voorziening. Wij pleiten dan ook voor het op niveau houden van de 
zorgvoorzieningen en schrap alleen voorzieningen als er een alternatief kan worden aangeboden aan de 
gebruiker.  
2. Stimuleer betaalbare woningbouw  
Hoog op de agenda van de Rotterdammer staat de woningbouw. Verschillende doelgroepen vallen tussen 
wal en schip bij het huidige woningaanbod. De lagere en middeninkomens ondervinden moeite bij het vin-
den van een betaalbare woning en geschikte woning. Zorg dat er voor alle Rotterdammers plek blijft in de 
stad en focus niet alleen op de hoge inkomens.  
3. Behoud gratis openbaar vervoer voor ouderen na 9.00u 
De Rotterdamse ouderen worden geacht steeds zelfstandiger en zelfredzamer te zijn. Dat kan alleen als er 
vanuit de gemeente de juiste handvaten worden geboden. Vrij reizen is zo’n handvat. Het houdt ouderen 
mobiel en minder afhankelijk van hun directe omgeving.  
4. Pak de winkelleegstand aan 
Een doorn in het oog voor veel Rotterdammers: leegstaande winkelpanden. Het geeft een onbehaaglijk 
gevoel voor de omwonenden en een slecht imago voor de wijk. Pak leegstand aan door startups te stimu-
leren, pop-up-stores of wijzig bestemmingsplannen indien nodig, zodat ook een winkelpand een woonbe-
stemming kan krijgen. Stop de verloedering.  
5. Investeer in optimalisatie van het openbaarvervoersnetwerk 
In een wereldstad als Rotterdam zijn we blij met de vele openbaarvervoersmogelijkheden als metro, tram 
en bus. Maar nog niet alle hoeken en gaten van Rotterdam zijn gemakkelijk te bereiken. Ook een efficiënte 
overstap in niet altijd vanzelfsprekend. Rotterdam ziet graag minder auto’s in het straatbeeld. Daartegen-
over staat voor de Rotterdammer dat het openbaarvervoersnetwerk optimaal moet functioneren.   

 
WMO 
Titel advies: Veranderingen in WMO 
Looptijd: 12 maanden 
In een notendop: In 2016 gingen we voortvarend van start met een onderzoek naar de veranderingen in de 
WMO. Dit hebben we in 2017 samen opgepakt met studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij zouden ons 
helpen met het uitvoeren van een praktisch onderzoek onder de doelgroep. Het uiteindelijke advies en het 
onderzoek van de studenten is helaas nooit uitgebracht. Het project kende een lange looptijd en de ‘scoop’ 
werd onderweg gewijzigd in verband met de afstudeerrichting van de studenten.  We hebben uiteindelijk moe-
ten constateren dat het onderzoek niet representatief genoemd kon worden en daarom het resultaat niet 
voorgelegd aan het gemeentebestuur. 
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4. Communicatie  
 
Nieuwsbrief 
Om de bekendheid van het Burgerpanel te vergroten, hebben we 2017 afgetrapt met een nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief ‘Terugblik 2016’ gaf onder andere onze bezigheden van 2016 weer. De nieuwsbrief is een kleine 
geprinte oplage verspreid en daarnaast digitaal via ons netwerk. 
 
Presentatie (onder) de grond van Rotterdam 
Op 29 mei presenteerden we aan wethouder Langenberg in Blue City twee van onze rapporten; metrostations 
2016 en het rapport over Wateroverlast. Niet alleen de wethouder was aanwezig, ook tal van onze vrienden, 
oud-leden en contactambtenaren. Na de presentatie van de rapporten en een woord van wethouder Langen-
berg was er een gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. 
 

       
 
Facebook 
De Facebookpagina is in 2017 actief onderhouden. We hebben gemiddeld een keer per week een bericht ge-
publiceerd over de activiteiten van het Burgerpanel zelf of over berichten vanuit de gemeente die het werkveld 
van het Burgerpanel, de dienstverlening van de gemeente, raken. Het aantal vrienden op Facebook is naar 300 
gegroeid. De ambitie is om dit verder uit te breiden. Gemiddeld hadden we een berichtenbereik van 125. Face-
book is het primaire nieuwskanaal van het Burgerpanel. De nieuwsrubriek van de website verwijst direct naar 
onze Facebookpagina.  
 
Twitter 
Facebook en Twitter zijn gekoppeld. Alles wat of Facebook wordt gepubliceerd, wordt automatisch ook via 
Twitter verspreid. Op Twitter hebben we bijna 2500 volgers. Een van de vrijwilligers heeft deze taak op zich 
genomen en publiceert gemiddeld twee keer per week een bericht op Twitter.  
 
Website 
De website van het Burgerpanel bevat alle basisinformatie zoals de aangeboden adviezen en reacties van B&W, 
een ledenpagina en contactinformatie.  
 
Digitale vrienden 
Sinds 2016 kan je een digitale vriend worden van het Burgerpanel. Rotterdammers kunnen zich inschrijven via 
de website door een e-mailadres en postcode op te geven. We vragen de ‘digitale vrienden’ een aantal keer 
per jaar mee te werken aan onze mini-enquêtes die we gebruiken ter ondersteuning van onze onderzoeken. 
We zien de ‘digitale vrienden’ als de achterban van het Burgerpanel. Hoe meer vrienden, hoe meer we in onze 
onderzoeken kunnen spreken namens ‘de Rotterdammer’.  Op dit moment hebben meer dan 300 vrienden.  
Dit jaar hebben we de werving van de vrienden uitgezet bij studenten van het Albeda College. Zij hebben de 
opdracht, genereer meer vrienden voor het Burgerpanel, opgepakt maar niet met succes afgerond. In 2018 
start een nieuwe groep studenten met deze opdracht.  
 
Mini-enquêtes 
Om onze digitale vrienden bij onze onderzoeken te betrekken sturen we hen regelmatig een korte enquête, 
genaamd mini-enquête. In 2017 hebben we 6 mini-enquêtes gehouden onder onze vrienden.  
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Contactambtenaren  
Bij iedere start van een project nemen we direct contact op met een expert op het betreffende terrein; de 
contactambtenaar. De contactambtenaar fungeert als klankbord voordat het rapport aangeboden wordt aan 
de verantwoordelijk wethouder. Door samen te werken met contactambtenaren per onderwerp hoopt het 
Burgerpanel adviezen te geven die beter aansluiten op het beleid dat inmiddels is uitgezet of op de plank ligt.  
 
In de media  

- Interview ‘Vers Beton’ over rapport ‘Waterbewust 
Rotterdam’ 

- Interview op Radio Rijnmond over plaatsingen 
nieuwe toiletunit 

- Interview tijdens Havenloods-live talkshow ‘bij 
oma Greet’ in studio De Bakkerij over de Japanse 
Duizendknoop 

- Krantenartikelen in AD en Havenloods over de Ja-
panse Duizendknoop  
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5. Het Burgerpanel op pad in de stad  
Met enige regelmaat wordt het Burgerpanel Rotterdam vanuit de gemeente gevraagd om incidenteel of op 
korte termijn zijn kennis en expertise te delen met betrekking tot beleid gerelateerde onderwerpen. Enkele 
leden van het Burgerpanel nemen deel aan het Digitaal Stadspanel en de Burgerjury en daarnaast vertegen-
woordigen de Burgerpanelleden het Burgerpanel tijdens verschillende stadsdebatten, lezingen en symposia. 
Hieronder een overzicht van onze activiteiten in 2017 in  
de stad.  
 

• 19 januari: in gesprek over de ‘zin en onzin’ van de Rotterdamse Tegenprestatie  

• 23 januari: aftrap campagne ‘in gesprek met de stad’ op het Stationsplein Rotterdam 

• 31 januari: deelname aan het Stadsdebat ‘Wonen in de Slimme Stad’ van Woonstad Rotterdam 

• 22 februari: meegewerkt aan een pre-test voor de campagne over zelfbeschikking, het recht op vrije 
partnerkeuze van jonge vrouwen 

• 8 maart: expeditie (schouw) parkeergarage Schouwburgplein op verzoek van Joost Juffermans, pro-
jectleider Marketing Parkeervoorzieningen Stadsbeheer 

• 3, 11 en 18 april: schouw Metrostation Maashaven in het kader van een afstudeeronderzoek naar de 
invloed van de omgeving op de veiligheidsbeleving van mensen in het stationsgebied van metrostation 
Maashaven 

• 20 april: Watersensitive Café 

• 10 mei: testmiddag begrijpelijke brieven bij de gemeente Rotterdam, waar we advies hebben gegeven 
over de nieuwe beeldbrief van de gemeente (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort).  

• 22 mei: debat over sluiting Maastunnel en Mobiliteit 

• 20 juni: gesprek met Ton Schuiten, Stadsbeheer, over het verbeteren van de dienstverlening van het 
cluster Stadsbeheer 

• 1 juli: deelname als burger en als tafelvoorzitter bij het Stadsdebat G1500 

• 13 juli: tafelsessie voor rotterdamgastvrij.nl 

• 14 augustus: beoordelen productpagina’s website Rotterdam.nl op begrijpelijkheid en duidelijkheid 

• 21 augustus: vervolgdag testen begrijpelijke brieven bij de gemeente Rotterdam 

• 11 oktober: presentatie resultaten G1500 

• 8 november: testen trainingsmateriaal voorzitter stembureaus 

• 9 november: Watersensitive Café 

• 21 november: Bijeenkomst ‘werken aan een duurzame stad, energietransitie en de Rotterdamse on-
dergrond’ 

• 21 november: Binnenstad-symposium in het Nieuwe Luxor 

• 24 november: rondleiding Maastunnel  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


