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Zomernieuws van het Burgerpanel 
 

Een korte terugblik op onze activiteiten in de eerste helft van 2020 
 

Inleiding  
Het eerste half jaar van 2020 liep voor iedereen anders dan gepland. Vanaf half 
maart kregen we te maken met een lockdown vanwege het coronavirus. Dat had 
impact op het werk van het Burgerpanel. Want waar we juist zo goed in zijn: om de 
tafel gaan, de dialoog aangaan, luisteren naar elkaar, van gedachten wisselen en 
brainstormen, dat kon ineens niet meer. Daarbij stond de wereld op zijn kop, wat 
gisteren nog normaal was, werd een futiliteit door de lockdown. Allemaal zaken 
waardoor we onze draai opnieuw moesten vinden. Maar gelukkig hebben we 
redelijk snel de draad weer kunnen oppakken. In deze korte nieuwsbrief vertellen 
we u graag waar we het afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest.  

 

Armoede onder kinderen 
Dit onderwerp staat al een tijd bij ons op de agenda. Wij zijn van mening 
dat de gemeente nog meer kan doen om kinderen onder de 18 jaar die in 
armoede leven, te bereiken en te helpen. We hebben een aantal adviezen 
hierover gegeven aan wethouder Grauss, maar we krijgen nog geen vinger 
tussen de deur bij het armoedebeleid van de wethouder. Omdat het een 
ontzettend belangrijk onderwerp is en omdat de armoebestrijding in 
Rotterdam altijd beter kan, blijven we ons hiervoor inzetten. Meer weten? 
Lees dan onze adviezen.  

 

Van het gas af  
Eind 2019 werd het Rotterdamse Klimaatakkoord gepresenteerd met volop 
plannen om de CO2-uitstoot in Rotterdam flink te verminderen. Wij 
bemoeidenons met de plannen voor het verduurzamen van de particuliere 
woningmarkt. De gemeente verwacht veel van deze groep huiseigenaren, maar wij 
vinden dat de gemeente veel meer een trekkersrol zou moeten nemen, zou 
moeten zorgen voor collectieve plannen, maatwerk per buurt/wijk moet leveren 
en vooral met een duidelijk plan moet komen voor deze doelgroep. De woningen 
gaan namelijk niet zonder slag of stoot van het gas af. Ons advies.  

 

Bewonersbrieven  
Je straat of wijk wordt opgeknapt door de gemeente. Of er is onderhoud 

aan riolering of parkeerplaatssen. Kortom de gemeente gaat buiten aan 

de slag in jouw buurt of wijk. Wij merkten op dat de communicatie over 

dit soort werkzaamheden vaak rommelig verloopt. Bewoners worden van 

het kastje naar de muur gestuurd, krijgen slecht of geen antwoord op 

vragen en de mate van inspraak bij dit soort projecten is nihil. Helaas 

herkende wethouder Wijbenga zich niet in ons verhaal. Maar we geven 

niet op en zullen nog meer concrete voorbeelden verzamelen om hem te 

laten inzien dat er echt verbetering nodig is op dit vlak. Ons advies.  

 

https://www.burgerpanelrotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/07/Armoedebestrijding-jeugd_2-brieven-1-reactie.pdf
https://www.burgerpanelrotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/07/verduurzamen-particuliere-woningmarkt_adviesbrieven-compleet.pdf
https://www.burgerpanelrotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/07/Makkelijker-gedaan-dan-gezegd_avies-en-correspondentie-compleet.pdf
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Deelvervoer 
Deelscooters, deelauto’s, deelfietsen: je komt ze overal in de binnenstad tegen. 

Maar hoe zit het nou juist met de wijken buiten de centrumring? Daar zijn minder 

voorzieningen om gebruik te maken van een deelfiets. Ook vragen wij ons af wie 

nou de eigenlijke gebruikers van deze voorzieningen zijn en wat deze aan de 

mobiliteit van de stad toevoegen? Een onderzoek dat nog loopt en dit jaar zal 

worden afgerond.  

 

Enquetes 
We hielden in april een mini-enquête over waar volgens Rotterdammers de 

gemeente meer aandacht aan zou moeten besteden tijdens de coronacrisis. 

Hieruit bleek dat er vooral zorgen zijn om kwetsbare doelgroepen en dat er 

meer behoefte bleek aan handhaving van de landelijke regels en aan een 

ander of meer intensief ophaalbeleid van het vuilnis. De resultaten van deze 

mini-enquête zijn naar het volledige college verstuurd. Verder namen we 

zelf ook nog deel aan een kwalitatieve enquête van de Erasmus Universiteit 

over burgerparticipatie in Rotterdam. In het najaar ontvangen we de       

 resultaten.  

 

 

Social media 
Ook wij ontkomen er niet aan en dat willen we ook helemaal niet: social media. Via 
Instagram en Facebook hopen we een meer diverse groep Rotterdammers te 
bereiken die met ons meedenken, input leveren en hun mening geven. Met meer dan 
1200 Rotterdammers die ons volgen zijn we een heel eind, maar wat ons betreft is 
het eind nog niet in zicht. De afgelopen tijd hebben we daarom extra geïnvesteerd in 
deze kanalen.   

 

Na de zomer  
Eind augustus trapt het Burgerpanel de laatste maanden van 2020 af. We zullen 
nieuwe onderwerpen op de agenda zetten, maar minstens net zo belangrijk, ook 
oude onderwerpen actief blijven volgen. Zo gaan we verder met de 
metrostations, het telefoonnummer 14010, taalinburgering, zwerfafval en ook 
de eerdergenoemde onderwerpen in deze nieuwsbrief blijven we in de gaten 
houden. Heeft u nog suggesties voor ons of een opmerking naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief, laat dan vooral van u horen. Zonder Rotterdammers geen 
Burgerpanel!  

 
 
 
 

Heeft u nog suggesties voor ons of ideeën voor onderwerpen 

die we zouden moeten oppakken? Stuur dan een e-mail naar: 

info@burgerpanelrotterdam.nl 
 

https://www.burgerpanelrotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/07/coronamaatreglen-brief-en-reactie.pdf
mailto:info@burgerpanelrotterdam.nl

