Aan het college van B&W
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Rotterdam, 11 mei 2020

Betreft: Coronacrisis in Rotterdam

Geachte burgemeester en wethouders,
De wereld staat op zijn kop door de Coronapandemie. Iedereen schakelt bij waar nodig en wij zien de gemeente
Rotterdam dit ook op veel plekken doen. Onze complimenten voor de flexibiliteit die de gemeente op dit
moment laat zien. Ook wij als Burgerpanel moeten schakelen, maar we blijven ons inzetten voor de
Rotterdammer, ook in deze onzekere tijd. Onlangs hebben we een korte enquête gehouden onder onze digitale
achterban om te kijken op welke gebieden meer aandacht of actie nodig is. Waar maken de Rotterdammers
zich zorgen over, wat mist men? De uitkomsten van dit korte onderzoekje willen we u niet onthouden. Wij
vragen daarom aandacht voor de volgende zaken:

-

Onze achterban geeft aan dat er meer behoefte is aan handhaving van de Coronamaatregelen in parken en
andere plekken waar mensen (neigen) samen te scholen.

-

Het ophalen van vuilnis vraagt in deze periode om een andere aanpak. Extra ruimte en inzet is hard nodig
op de milieuparken en ook voor het ophalen van grofvuil is extra capaciteit nodig. Verruim openingstijden
en zet extra personeel in om vuilnisophoping op straat en in huis te voorkomen. Met name de
naastplaatsingen nemen nu in omvang en aantal toe.

-

De maatregelen vanuit het Rijk zijn voor iedereen helder of toepasbaar of zijn of haar persoonlijke siutatie.
Deze maatregelen zouden vertaald moeten worden naar de situatie in Rotterdam. Meer communicatie over
wat wel/niet mag is nodig. Bijvoorbeeld: als ik naar buiten ga, mag ik dan een wandeling in het centrum
maken? Of blijf ik beter in mijn eigen buurt? De maatregelen vanuit het Rijk worden in Rotterdam vrij
geïnterpreteerd. Concrete sturing, regels en communicatie daarover is heel hard nodig.

-

Kwetsbare Rotterdammers worden door de crisis harder geraakt. Versoepel, waar mogelijk, de regels voor
de doelgroep die op of onder de armoedegrens leeft als het gaat om toekennen van bijvoorbeeld laptops,
schoolspullen, fietsen etc..
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-

Jongeren en kinderen hebben meer bewegingsvrijheid nodig. Stel, nu zij weer mogen sporten op 1,5 meter
afstand, zoveel mogelijk sportterreinen open, ook voor jongeren die niet lid zijn van een vereniging of
sportclub. Maar denk ook aan het creëren van speelstraten, sluit zo nodig straten af om meer speelruimte
te creëren (zie voorbeeld in Amsterdam).

-

Zorg voor spoedige heropening van speeltuinen en kinderboerderijen. Uiteraard met de nodige regelgeving.
Denk aan een maximaal aantal bezoekers, veelvuldig schoonmaken, het tijdelijk afsluiten van toiletten, etc..
Bedenk bij deze gelegenheden vooral: wat kan er wel i.p.v. wat kan er niet.

-

Horeca: vergroot, zodra de horeca weer open mag (vermoedelijk 1 juni), de ruimte waar ondernemers hun
terras op mogen zetten. Creëer gelijke kansen voor de Rotterdamse horecaondernemers, want niet alle
horecaondernemers beschikken over een (ruim) terras. Zorg voor (tijdelijke) soepelere regelgeving op dit
vlak.

We hopen dat u bovenstaande punten ter harte zult nemen en meeneemt in de uitvoering van uw beleid rond
de Coronamaatregelen.

Vriendelijke groet,
namens het Burgerpanel Rotterdam

Herman Groeneveld
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam

cc: Esther Bakker (cluster Dienstverlening)
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