
Terugblik op 2020
Beste Rotterdammer, 

Wat een bewogen jaar. In maart moesten ook 
wij als Burgerpanel flink schakelen tijdens de 
eerste lockdown. Als vrijwilligersorganisatie zijn 
we op ons best als we met zijn allen aan de 
slag kunnen, elkaar ontmoeten en elkaar zien 
en spreken. Dat kon ineens niet meer en dus 
werden we genoodzaakt ons te verdiepen in 
online vergaderen en overleg op afstand. Een 
prima tussenoplossing, zeker omdat iedereen op 
deze manier gezond aan de slag kon. Het leek 
in maart een jaar te worden van aanpassen en 
een stapje terug doen, maar gelukkig kunnen we 
nu, op het moment van schrijven, stellen dat we 
zeker niet hebben stilgezeten. Halverwege het 
jaar hebben we  het roer omgegooid en gekozen 
voor meer samenwerking met de gemeente 
en minder focus op officiële adviesbrieven 
aan de wethouders. We gaan in gesprek over 
de dienstverlening en blijven hameren op de 
belangen van de Rotterdammer. Uiteraard sluiten 
we een project af met een brief aan de wethouder.

Wij zijn de kritische noot in het uitvoerende 
werk van de gemeente. In dat licht hebben we 
weer een paar mooie puntjes op i gezet die we 
graag met u delen via deze terugblik op 2020. 
In 2021 zullen we onverminderd doorgaan met 
‘horzelen’, opkomen voor de belangen van de 
Rotterdammer. En hopelijk niet alleen meer via 
de digitale weg, maar kunnen we elkaar ook weer 
ontmoeten. 

Herman Groeneveld
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 

Meedoen met het Burgerpanel 

Wist u dat wij actief zijn op Instagram, Facebook en Twitter? Daar posten we zeer regelmatig over 
zaken die ons bezig houden. We zijn benieuwd wat u als Rotterdammer van onze onderwerpen 
vindt. Wilt u, net als 1000-den Rotterdammers met ons meedenken? Volg ons dan op Instagram, 
Facebook en Twitter! Meedenken kan ook door vriend te worden van het Burgerpanel. U meldt 
zich aan via e-mail en u ontvangt dan een paar keer per jaar een digitale enquête over een 
specifiek onderwerp dat wij behandelen. Momenteel hebben we meer dan 500 vrienden.  
Aanmelden kan via: www.burgerpanelrotterdam.nl/vrienden  

Lid worden van het Burgerpanel kan ook. Leden zijn vrijwilligers die onderzoek doen naar de dienstverlening 
van de gemeente Rotterdam. We bekijken de onderwerpen altijd vanuit de ervaring van de Rotterdammer. 
Interesse in een lidmaatschap? Neem dan contact met ons op via: info@burgerpanelrotterdam.nl



En verder...
Verder zijn we eind derde kwartaal gestart 
met een aantal nieuwe onderwerpen zoals:

het ontzorgen van mantelzorgers           
Waar kunnen mantelzorgers terecht voor 
de juiste informatie en doorverwijzingen en 
hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? 

betaalbare studentenhuisvesting             
Er ligt een plan om 2000 nieuwe 
studentenwoningen te bouwen de 
komende jaren. Wij zijn vooral benieuwd 
hoe ze deze woningen betaalbaar houden 
in een oververhitte woningmarkt, hoe ze 
zorgen voor doorstroming en zijn 2000 
woningen voldoende? 

de druktemeter-app SpotRotterdam     
Wie wil weten hoe druk het is in een bepaald 
deel van de stad, kijkt op de druktemeter-
app SpotRotterdam van de gemeente. In 
één oogopslag zie je of het druk is of rustiger 
dan normaal. Maar wie gebruikt deze app, 
werkt hij feilloos en voor wie is hij bedoeld? 

groene subsidies                      
Wij zien door de bomen het bos niet meer, 
Er zijn zoveel verschillende subsidies voor 
het verduurzamen van je huis. De informatie 
is slecht toegankelijk en soms onbegrijpelijk. 
Dat kan anders en beter! We zoeken uit hoe. 

Fietsparkeren rond de Coolsingel
In 2021 is de Coolsingel zo goed als klaar, dus 
fietsen maar! Wij voorzagen 1,5 jaar geleden 
dat het fietsparkeren op de Coolsingel de 
boel aardig zou ontsieren. Inmiddels smeedt 
de gemeente Rotterdam een aantal tijdelijke 
plannen voor fietsparkeervoorzieningen om dit 
probleem zo goed en kwaad als het kan op te 
lossen. Je fiets parkeren op de Coolsingel kan 
en mag straks nog steeds, maar beter stal je 
je fiets in een van de stallingen in de zijstraten 
van de Coolsingel of echt tegen een nietje dat 
daarvoor bestemd is. Wij kijken een beetje met 
argusogen naar de minimale tijdelijke plannen 
en dringen aan op stevigere, creatievere en 
meer onderbouwde plannen voor de definitieve 
fietsparkeervoorzieningen op en rond de 
Coolsingel. 

Aardgasvrije woningen
Rotterdam heeft een klimaatakkoord en één 
van de doelstellingen van het akkoord is om 
alle Rotterdamse woningen van het gas af te 
sluiten. Een enorme opgave en daarom wordt 
er begonnen met een aantal pilotwijken. Eerder 
gaven wij de gemeente al advies om de burger 
in dit proces zoveel mogelijk te ontzorgen, zowel 
in regelwerk als financieel. Dat lijkt te gaan 
lukken. De wijken Reyeroord en Heindijk zijn als 
eerste aan de beurt. De bewoners krijgen een 
aanbod om over te stappen van aardgas naar 
stadverwarming voor een flink gereduceerd 
bedrag. Ook worden de bewoners stap voor 
stap meegenomen in het proces. Wij blijven de 
komende tijd deze pilotwijken volgen en kijken 
hoe de informatievoorziening naar bewoners toe 
is geregeld en of ze gehoord worden door de 
gemeente. 

Onze onderwerpen in 2020

14010
Een onderwerp dat we al jaren volgen is de 
telefonische dienstverlening van de gemeente 
Rotterdam: het algemene telefoonnummer 
14010. Met algemene vragen kom je bij dat 
telefoonnummer een heel eind, maar zodra je 
wordt doorverbonden naar een andere afdeling, 
wil het nogal eens misgaan. Daarom hebben 
we dit onderwerp dit jaar weer opgepakt en 
uitgezocht waar het dan precies misgaat. De 
gemeente erkende dat het terugbellen door een 
afdeling naar een burger nog te vaak uitblijft, maar 
er wordt gewerkt aan verbetering. Ook hameren 
wij erop dat ‘nee’ ook een antwoord is. Neem 
vooral contact op met je burgers, ook als je het 
antwoord niet weet en licht dat toe. Verbetering 
wordt beloofd door de gemeente en over de 
eerstelijns dienstverlening van 14010 hebben 
wij dit jaar weinig te klagen. U wel? Laat het ons 
dan weten! Wij zijn altijd benieuwd naar verhalen  
waar het mis, maar ook waar het goed gaat.

Autoverkeer in de stad
De gemeente laat in veel verschillende 
beleidsstukken weten het autogebruik in de 
stad te willen terugdringen. Dit probeert  ze te 
beïnvloeden door onder andere deelvervoer 
als scooters, elektrische fietsen en auto’s aan te 
bieden. Maar draagt dit deelvervoer ook bij aan 
minder autogebruik en wellicht zelfs minder 
autobezit? Deelvervoer lijkt vooral gebruikt te 
worden door mensen die geen auto hebben, 
dus dat zet geen zoden aan de dijk. Ook het 
parkeerbeleid in Rotterdam draagt naar ons 
inzien niet direct bij aan het laten staan of 
wegdoen van de auto want er wordt uitgegaan 
van het feit dat ieder huishouden twee auto’s (& 
vergunningen) mag hebben. Het sleutelwoord  

dat terugkomt is ‘ketenmobiliteit’. Als je 
gemakkelijk, comfortabel en goedkoop van A 
naar B komt zonder al te veel wachttijd, dan lijken 
mensen geneigd te zijn de auto te laten staan. 
Maar de ketenmobiliteit in Rotterdam komt nog 
niet in de buurt van het comfort van je eigen  
auto;  er is dus nog een lange weg te gaan. 

Kinderen in armoede
Een langlopend dossier dat we dit jaar hebben 
afgesloten. Helaas niet naar tevredenheid. De 
gemeente heeft een breed scala aan middelen 
en producten om kinderen in armoede te 
ondersteunen. Wij zijn echter van mening dat 
er te weinig wordt gedaan om de doelgroep 
te bereiken en dat de procedures om aan die 
middelen te komen, te omslachtig zijn. We 
verwachten van de gemeente Rotterdam meer 
ambitie om kinderen in armoede daadwerkelijk te 
helpen met de primaire basisbehoeften dan enkel 
en alleen bureaucratische middelen. Hier kon 
wethouder Grauss zich niet helemaal in vinden. 
Hij is van mening dat de gemeente wel genoeg 
doet en deelt onze zorg hierover niet. Daarbij gaf 
hij te kennen de discussie te sluiten. Wij houden 
uiteraard onze ogen en oren open als het om dit 
onderwerp gaat, maar voorlopig zullen we geen 
nieuw advies uitbrengen aan de wethouder.



Een Burgerpanel? Wat is dat dan? 
In Rotterdam is dat een groep van 25 actieve, 
enthousiaste, betrokken Rotterdammers,  die 
gevraagd en ongevraagd het College en de Raad 
adviseert over de dienstverlening van Rotterdam. 
Rotterdammers met verschillende achtergronden 
en leeftijden, maar ze hebben één ding gemeen: 
de liefde voor hun stad. Daarnaast hebben we 
ruim 500 ‘digitale vrienden’, die regelmatig 
voor ons een mini-enquête invullen over diverse 
onderwerpen. Het afgelopen jaar o.a. deelvervoer, 
de energietransitie en de druktemeterapp van de 
gemeente. 

De gemeente kan ons vragen een specifieke  
‘dienst’ te onderzoeken, maar de meeste 
onderwerpen voor onderzoek bepaalt het 
Burgerpanel zelf. De eigen ervaring en die van 
stadsgenoten zijn hierbij de richtlijn. Er wordt 
natuurlijk 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 op onze conclusies en aanbevelingen over 
een gekozen onderwerp binnen een bepaalde 
periode  gereageerd moet worden door het 
College van B&W.

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

We volgen onderwerpen op die 
we voorgaande jaren behandeld 
hebben. Hoe staat het bijvoorbeeld 
nu met wateroverlast in de stad en 
de voetgangersveiligheid? Wordt 
inburgeren beter begeleid, hoe gaat 
het verder met 14010?

We blijven in gesprek over de wollige 
brieven van de gemeente.

We willen betrokken blijven bij de 
plannen van de gemeente en sturen 
aan op samenwerking. We nemen deel 
aan dialogen en brainstormsessies. 

We blijven actief op social media want 
we staan graag in contact met de 
Rotterdammer!

Colofon
Tekst: Burgerpanel Rotterdam
Vormgeving: Reclamebureau 390

Beeldmateriaal: Burgerpanel Rotterdam
www.burgerpanelrotterdam.nl
info@burgerpanelrotterdam.nl

Dit is een eenmalige uitgave van het Burgerpanel 
Rotterdam - December 2020

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

Dit gaan we doen in 2021!


