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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Burgerpanel Rotterdam. In dit verslag leest u onder andere over de 11
verschillende adviezen die we dit jaar hebben uitgebracht. Allemaal adviezen over de dienstverlening van de
gemeente Rotterdam, bestemd voor het college van Burgemeester en Wethouders.
We hebben ons in 2018 verdiept in zaken als rattenbestrijding, voetgangersveiligheid, duurzame woningen,
communicatie buitenruimte en het taalbeleid voor Rotterdamse inburgeraars. We bekijken onze onderwerpen
altijd vanuit de Rotterdammer; waar heeft hij behoefte aan en wat heeft hij nodig van de gemeente? Keer op
keer blijkt dat de gemeente mooie plannen heeft, maar dat vaak de uitvoering minder praktisch of logisch is
voor de gebruiker. En daarvoor zijn wij in het leven geroepen. Het Burgerpanel, een groep positief kritische
Rotterdammers, die allen op vrijwillige basis de dienstverlening van de gemeente onder de loep nemen. Om
uiteindelijk het leefklimaat van de stad voor iedere Rotterdammer stukje voor stukje te verbeteren. En daar
slagen we bij-tijd-en-wijlen prima in. Zo is er na ons aandringen het onderhoud van de Luchtsingel uitgebreid
aangepakt, wordt er naar ons geluisterd als we vragen om een meer comfortabele stad voor voetgangers en is
de gemeente het met ons eens dat de communicatie van de gemeente richting de burger op veel vlakken beter
èn eerlijker kan.
We zijn er nog niet, er blijft voor ons altijd werk aan de winkel. En daarom gaan we in 2019 ook verder met
nieuwe onderwerpen die ons verbazen of onze nieuwsgierigheid opwekken. Onze panelleden, stuk voor stuk
Rotterdammers met hart voor de stad, pluizen het gemeentebeleid uit, zoeken oplossingen, toetsen praktische
zaken, kijken naar andere steden en maken zich hard voor een mooier en beter Rotterdam. Het panel doet dat
met veel plezier en energie en zal dat ook in 2019 voortzetten.

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 gemeente 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 Rotterdam.
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 werkgroep, bestaande uit 4-8 vrijwilligers, pakt gezamenlijk een project op en verdiept zich langere tijd in het gekozen 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 adviesrapportage en worden soms 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, Instagram, website, nieuwsbrieven, persberichten. 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 “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. Op dit moment hebben 460 vrienden die wij
kunnen bevragen.
Werkgroep Redactie
Naast de werkgroep communicatie heeft het Burgerpanel een 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 voordat wordt gepubliceerd op Facebook en de website.
Professionele ondersteuning
Ook in 2018 werd het panel professioneel ondersteund door Tatjana van Rijswijk (15 uur per week op freelance
basis; sinds 2016). 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 2018 3 nieuwe leden mogen begroeten en van 5 leden afscheid genomen.
Het panel bestaat nu (februari 2019) uit 24 leden.
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2. Rapportages
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de werkgroepen die in 2018 zijn gevormd en welke adviesrapportages in 2018 zijn uitgebracht.

Werkgroep Voetgangersveiligheid
Titel rapport: Gelijk oversteken
Looptijd:
5 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Visser
Reactie gemeente Rotterdam: schriftelijk na 4 maanden
Aanleiding: ongevraagd advies
Een aantal leden van het Burgerpanel ondervinden hinder van verkeer tijdens hun wandelingen in de stad. Op
verschillende plekken in het centrum voelen zij zich niet veilig tussen de voorbij-razende fietsers, trams, scooters en automobilisten. Tijd om te onderzoeken of de gemeente een voetgangersbeleid heeft waarbij de meest
duurzame vorm van transport, wandelen, een positieve impuls krijgt en aantrekkelijk wordt gemaakt.
Vraagstelling
1. Hoe is het gesteld met de voetgangersveiligheid op de grotere kruispunten
binnen de ruit van Rotterdam? Hoe ervaart de gemiddelde Rotterdam dat?
2. Wat moet er gebeuren om het voetgangerscomfort op niveau te houden en/of
te verbeteren?
Aanpak
We hebben:
- verschillende verkeerspunten geschouwd waar we voetgangersveiligheid
en comfort getoetst
- een mini-enquête gehouden onder de
digitale vrienden van het Burgerpanel.
- gesproken met de gemeente over het
voetgangersbeleid en ons geïnformeerd
over het voetgangersbeleid van andere
steden.
Conclusies
Het is niet slecht gesteld met de voetgangersveiligheid binnen de centrumruit. Een voldoende verdient Rotterdam zeker. Veel kruispunten zijn logisch ingericht, uitzonderingen daar gelaten, en je ervaart als voetganger op
de goed ingerichte kruispunten niet direct gevaar. Wel zetten we vraagtekens bij het voetgangerscomfort in de
stad. De stad lijkt niet ingericht om het de voetganger zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het zou Rotterdam
sieren om naast het fietscomfort, te werken aan het voetgangerscomfort. Wij zeggen ‘gelijk oversteken’. Fietsers èn voetgangers zijn namelijk beiden duurzame dragers van de stedelijke mobiliteit
Advies
We adviseerden de gemeente onder andere het volgende:
• Ontwikkel een voetgangersbeleid waarbij het comfort en veiligheid een prominente rol speelt. Hoe
kunnen we het beleid vertalen naar praktische ideeën en ontwerpen? Kijk naar Brussel en Wenen
waar ze al een stuk verder zijn op dit vlak.
• Verbreed waar mogelijk over de volle breedte van het zebrapad de op/afritten voor kinderwagens en
rollators. De op- en afritten, bestemd voor rollators/rolstoelen/kinderwagens, bij oversteekplaatsen
zijn geschikt voor één gebruiker. Als deze verbreed zijn, kunnen passanten met bijvoorbeeld beiden
een rollator of kinderwagen elkaar gemakkelijk passeren. (P.S. Intussen beleid geworden.)
• Leg meer zebra’s op fietspaden aan om de oversteek van de voetganger gemakkelijker te maken en
tegelijkertijd de fietser meer bewust te maken van de rol van de voetganger in het verkeer.
• Richt meer fiets- en autovrije zones in, oftewel voetgangersgebieden.
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Vervolg
Vanaf 7 oktober 2019 wordt er een internationaal voetgangerscongres, Walk21, in Rotterdam georganiseerd.
Het Burgerpanel zal een actieve rol spelen in dit vierdaagse congres. Verder blijven we de ontwikkeling van het
Rotterdamse voetgangersbeleid op de voet volgen.
Reactie gemeente Rotterdam
De gemeente deelt onze conclusies en neemt onze aanbevelingen over. Er schuilen veel kansen in een meer
comfortabele voetgangersaanpak, namelijk op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Om die reden
werkt de gemeente de nieuwe voetgangersaanpak in 2019 verder uit. Walk21 zal deze nieuwe aanpak een
boost geven.

Werkgroep Duurzaam wonen
Titel rapport: Duurzaam wonen in Rotterdam
Looptijd:
6 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Kurvers
Reactie gemeente Rotterdam: schriftelijk na 6 maanden, gevolgd door een gesprek met de wethouder.
Aanleiding: ongevraagd advies
Duurzaam wonen is noodzakelijk en ook de inwoners van de gemeente Rotterdam zullen eraan moeten geloven. Een hele omslag. Het Burgerpanel Rotterdam is benieuwd hoe de gemeente dit aanpakt en wat zij verwacht van de burger op dit vlak. En komen die verwachtingen overeen met wat de burger wil èn kan. Is er bereidheid onder de burgers om in duurzamere woningen te leven en daadwerkelijk te investeren? Onder duurzaam wonen verstaan we alle maatregelen die je in en aan je woning kunt nemen om het milieu te ontlasten en
spaarzamer om te gaan met onze energiebronnen. Denk daarbij aan vloer-, kelder-, dak- en muurisolatie, dubbel glas, gebruik van ledverlichting en ontkoppelen van gas, opwekken van energie (zonnepanelen of windenergie).

Vraagstelling
1. Wat verwacht de gemeente van de burger als het gaat om duurzaam wonen?
2. Wat weet de burger over duurzaam wonen?
3. Wat heeft de burger van de gemeente nodig om meer duurzaam te wonen en wat zijn de verwachtingen over de rol van de gemeente?
4. Hoe kun je wederzijdse verwachtingen enerzijds en concrete resultaten anderzijds over duurzaam wonen nader tot elkaar brengen?
Aanpak
We voerden gesprekken over het huidige beleid en de resultaten tot nu toe op het gebied van duurzaam wonen met de gemeente en met Platform 31. Verder bestudeerden we het onderwerp ‘duurzaam wonen’ in het
algemeen en het beleid in andere steden. Tot slot hielden we een korte enquête over duurzaam wonen onder
onze digitale achterban.
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Conclusies
• Er is in de samenleving een groeiende bereidheid om mee te denken over duurzaamheid. Duurzaam
wonen vindt men belangrijk. Echter, dat wil nog niet zeggen dat iedereen ook daadwerkelijk actie onderneemt.
• Er zijn goede signalen uit de financiële wereld en vanuit multinationals om te verduurzamen. Ook banken nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij hypotheekgesprekken wordt de financiering van verduurzaming meestal meegenomen (tot 106% mogelijk).
• De wil om de duurzaamheidsdoelstelling te halen is er vanuit de gemeente. Alle woningen binnen 12
jaar op C-niveau is de doelstelling. Er is een projectorganisatie Duurzaam. Echter concrete aanvalsplannen ontbreken.
• De verduurzamingsdoelstelling hebben een te lokale scope. Hoeveel draagt het aanleggen van zonnepanelen bij aan verduurzaming? De scheepvaart, luchtvaart en vleesindustrie zijn de drie meest vervuilende industrieën in de wereld. Hoeveel vervuiling veroorzaakt de productie en transport van een
zonnepaneel? Kortom, het is niet duidelijk of er voldoende wordt gekeken naar de totale footprint van
de verduurzamingsmaatregelen. De gemeente zou moeten afwegen wat duurzamer is: een zonnepaneel dat een wereldreis heeft afgelegd of investeren in een groen dak met planten van eigen bodem?
• De energietransitie is nog geen gelopen race.

Advies
• Zorg voor een beter draagvlak in de stad, de gemeente Rotterdam moet het goede voorbeeld geven.
Neem als uitgangspunt dat al het gemeentelijke vastgoed als eerste verduurzaamt en betrek omwonenden en gebruikers in de plannen. Laat het zien. Benut de vrije ruimte in de stad om energie op te
wekken en lever die aan de woningen in de stad en werk waar mogelijk samen met een collecties zoals
bewonersverenigingen. Denk aan bijvoorbeeld zonneparken op daken van sportvelden c.q. gymzalen
en kantoorgebouwen en waar mogelijk op groen gebieden/parken.
• Zorg voor een meer proactieve rol van de gemeente. Het passief voorzien van informatie is niet voldoende. Wij pleiten voor een grotere, actievere adviseursrol van de gemeente. Een trekker die de burger aan de hand neemt en voorziet van maatwerk, waarbij gekeken wordt naar effectiviteit en kosten.
Volg wat hij doet en welke keuzes hij maakt. Stel bij grotere (buurt)initiatieven en VvE’s een projectleider aan die adviseert.
• Zorg voor tijdelijke subsidies voor de particuliere woningbezitter. Wij denken dat een aantrekkelijke financiële prikkel een huiseigenaar over de streep kan trekken om daadwerkelijk in zijn woning te investeren.
• Geef prioriteit aan de oprichting van een waarborgfonds ten behoeve van het verduurzamingsabonnement particuliere woning. Hierbij investeert de gemeente in het verduurzamen van de particuliere
woning. De bewoner betaalt de investering terug en bij verkoop van de woning neemt de nieuwe koper het contract over.
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We betwijfelen het effect van de pop-up store en adviseren deze informatievoorziening op te heffen
en het geld dat daarmee vrijkomt te investeren in energie-adviseurs/projectleiders voor particulieren
en VVE’s.

Vervolg
Na een gesprek met wethouder Kurvers is het Burgerpanel uitgenodigd om mee te praten tijdens de zogenaamde ‘Klimaattafels’ die in 2019 georganiseerd worden door de gemeente.
Reactie gemeente Rotterdam
De wethouder is blij met het advies en de inzichten die wij delen. Voornamelijk dat alleen voorlichting echt niet
voldoende is om Rotterdammer tot actie te laten komen. Verder geeft hij aan dat de gemeente een meer proactieve rol zal moeten vervullen en dat ook de voorlichting beter kan.

Werkgroep Fietsparkeren Coolsingel
Titel rapport: Fietsparkeren, ons een zorg!
Looptijd:
2 maanden
Verantwoordelijk wethouder: mevr. Bokhove
Reactie gemeente Rotterdam: schriftelijk na 4 maanden, gevolgd door een gesprek met de wethouder
Aanleiding
Bij het monitoren van de werkzaamheden op de Coolsingel valt het ons op hoe het fietsparkeren afbreuk doet
aan het beoogde perspectief van de nieuwe Coolsingel, die als boulevard voor de Rotterdammers een boulevard met monumentale allure en sfeervolle verblijfsruimte belooft te zijn. De wijze waarop fietsers hun fiets op
straat achterlaten doet onrecht aan de gastvrijheid, verstoort de uitstraling en veroorzaakt overlast voor anderen, met name voetgangers. Enerzijds is dit een gedragsprobleem. Anderzijds ontbreken alternatieven.
Genoeg reden voor het panel om de gewenste situatie te schetsen op basis van de huidige.
Vraagstelling
Hoe kan het fietsparkeerprobleem op de Coolsingel worden aangepakt?
Aanpak
A. We hebben de huidige situatie geschouwd en illustreren die
met foto’s.
B. We vertalen het hoofdstuk ‘Fietsers’ in het definitieve ontwerp herinrichting Coolsingel naar de door ons geïdealiseerde situatie.
C. We schetsen stallingsmogelijkheden, die passen in de gedachte dat Rotterdam een fietsvriendelijke stad wil zijn.
D. We toetsten ons conceptadvies bij een vertegenwoordiger
van de binnenstad-winkeliers en bij de projectleider ‘Herinrichting Coolsingel’ van de gemeente.

Conclusies en advies
• De Coolsingel nodigt uit om op de fiets bezocht te worden, meer dan met de auto. De Coolsingel en
zijn aangrenzende straten vragen om zo’n 3500 goed toegeruste fietsparkeerplaatsen. Daarvoor is op
de nieuwe Coolsingel, een boulevard met een monumentale allure en sfeervolle verblijfsruimte, geen
plaats. Hier horen geen nietjes en beugels te staan. Fietsen tegen hekken, lantarenpalen, straatmeubilair en bomen moet worden voorkomen!
• Mocht besloten worden tot stallingsmogelijkheden op de Coolsingel, dan moeten deze heel goed gemarkeerd worden. Niet op elke paal of boom een bord of sticker, maar bij de entrees naar de Coolsingel met duidelijke bebording en met heldere aanwijzingsbesluiten.
• Fietsen zouden geplaatst moeten worden in stallingen buiten het flaneer- en winkeldeel van de Coolsingel. Daartoe moeten mogelijkheden in parkeergarages en eventueel andere lege plekken optimaal
benut worden, voortbordurend op het succes van de fietsvlonders.
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Faciliteiten moeten zoveel mogelijk gezocht worden aan de westzijde van de Coolsingel.
Er is geen reden om te verwachten, dat fietsers zich ‘straks’ anders zullen gedragen, dan nu of vroeger.
Zonder handhaving, dwang en drang, zal het gewenste beeld er niet komen. Wij stellen voor om het
fietsparkeren al in de huidige situatie te regelen en te handhaven. Zo dat strikt gebeurt, kan de fietser
wennen aan een nieuw regime en is de gewenste situatie op de hernieuwde Coolsingel meer vanzelfsprekend.
Gebruik de ervaringen rond het Centraal Station. Daar wordt het succes van fietsvrij houden toegeschreven aan een combinatie van verbeterde faciliteiten en stringente handhaving.
Om fietsers e.a. over te halen ordentelijk en waar mogelijk inpandig te parkeren zijn verleidingsmaatregelen nodig in combinatie met de geschetste handhaving. Verleiding kan gebeuren door prijsstelling,
servicemogelijkheden, veiligheid, voorkomen van rompslomp, toiletvoorzieningen, etc. De zones waar
fiets-parkeren mag, opnemen in stadsplattegronden/kaarten en andere toeristische uitgaven/websites.
Vastgoedeigenaren en ondernemers moeten bijdragen door voor eigen werknemers en bezoekers
stallingsmogelijkheden te creëren, mee te werken aan het hogere doel van een aantrekkelijke Coolsingel en mee te doen aan verleidingsstrategieën en communicatie.
Onderzoek kansen om faciliteiten, die tijdens kantooruren een ander doel dienen, daarbuiten voor
fietsparkeren te benutten.

Vervolg
We blijven de herinrichting van de Coolsingel volgen en in het bijzonder de parkeervoorzieningen voor fietsen.
Een half jaar na de opening van de nieuwe Coolsingel zullen we opnieuw schouwen hoe de Coolsingel erbij
staat en hoe het gaat met de parkeervoorzieningen voor de fietsen.
Reactie gemeente Rotterdam
De wethouder geeft aan dat het fietsparkeren niet alleen een probleem is voor de Coolsingel, maar voor het
hele centrum. Om die reden is er iemand aangesteld die het fietsparkeerprobleem verder aanpakt en nieuwe
voorzieningen zal moeten ontwikkelen. Dit staat eind 2018 nog in de kinderschoenen.

Werkgroep Inburgeren in Rotterdam
Titel rapport: Bij de les
Looptijd:
5 maanden
Verantwoordelijk wethouder: Dhr. Wijbenga
Reactie gemeente Rotterdam: nog niet binnen op moment van schrijven
Aanleiding
Bij het Burgerpanel Rotterdam rijzen op enig moment vragen over de effectiviteit van het huidige inburgeringsbeleid en in het bijzonder de invulling van de taaltrajecten in Rotterdam. Ongeveer gelijktijdig wordt door
zowel de minister als het Rotterdamse college van B&W nieuw beleid aangekondigd en trekt het onderwerp
brede aandacht. Een andere invulling van de taaltrajecten is nodig om te zorgen voor een groter slagingspercentage. Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het slagingspercentage slechts 39% is. De
inburgeraar moet bij de les gehaald worden. De gemeente als verantwoordelijke voor het inburgeringsvraagstuk moet hen bij de les houden. Aanbieders van taalcursussen moeten bij de les blijven. ‘Bij de Les’ is daarmee
het motto van deze rapportage geworden.
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Vraagstelling
Voorziet het voorgestelde Rotterdamse beleid (RAS) in toereikende taalvaardigheid van Nieuwe Rotterdammers en van nieuwkomers die eerder dan 2013 naar de stad zijn gekomen? (Toereikend is: Men kan de taal
spreken en lezen/schrijven op A2-niveau)
Aanpak
Wij namen de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2019-2022 (RAS) als uitgangspunt. We keken naar landelijk
beleid en buurtgemeenten. Verder hebben wij gesproken de verschillende verantwoordelijken bij de gemeente
Rotterdam, met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, met ervaringsdeskundigen van het Albeda en met inburgeraars zelf.
Conclusies
Taal is een voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van het (samen-)leven in het Rotterdamse. Rotterdam zet met zijn RAS goede stappen in die richting. De voorgestelde aanpak kan een grote verbetering vormen ten opzichte van de huidige aanpak. Het is positief, dat Rotterdam de doelgroep verruimt van
instroomjaar 2016 naar 2013. Dat gaat verder dan landelijk wordt voorgesteld, maar gaat in de ogen van het
Burgerpanel nog niet ver genoeg.
• Het Burgerpanel vindt, dat mensen die formeel vrijgesteld zijn van inburgeringsplicht of die om andere
redenen niet aan het vereiste taalniveau voldoen, onder dezelfde condities moeten deelnemen aan
programma’s voor taalvaardigheid.
• Het leveren van maatwerk is niet goed gedefinieerd en vastgesteld. Maatwerk van het taaltraject vereist dat er, na het vaststellen van startniveau, voldoende gemonitord en bijgestuurd wordt. Immers de
startsituatie kan een andere koers nemen gedurende het traject. Het tussentijds monitoren van het
taaltraject en van de daarbij horende maatschappelijke ontwikkeling van de nieuwe Rotterdammer is
een kritische succesfactor voor het slagen van het inburgeringstraject. Wij concluderen dat de gemeente onvoldoende in capaciteit en kwaliteit kan voorzien om op deze wijze de taaltrajecten te begeleiden.
• Het eindresultaat moet leidend zijn, niet de budgetten. Bijsturen verhoogt de kans van slagen van taaltrajecten.
• De vraag of het probleem van het bereiken van het vereiste taalniveau opgelost wordt met het RAS
kan derhalve niet met een volmondig ja worden beantwoord.

Advies
• Zorg voor consulenten die opgeleid zijn als NT2docent en die (vol-)macht hebben om het taaltraject te
sturen en te monitoren. Een taaltraject heeft alleen dan kans van slagen. Een taaltraject moet voorrang krijgen op de participatieplicht. Zorg daarbij dat consulenten continu in contact staan met de
taaldocent van de inburgeraars.
• Verdeel de statushouders op taalniveau per consulent zodat de consulenten gemakkelijker zicht houden op de vorderingen van hun statushouders als zij met een of twee taaldocenten contact moeten
houden.
• Toets zelf de kwaliteit van de taalscholen en verplicht deze periodiek te rapporteren aan het CPI.
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Combineer taaltrajecten en werktrajecten, mits mogelijk en nuttig.
Zorg dat zij die niet participeren, zo nodig met drang en dwang deelnemen aan taalonderricht. Bepaal
van tevoren mogelijke sancties/scenario’s.
Betrek ook de nieuwe Rotterdammers die geen formele inburgeringsplicht hebben bij het verwerven
van taalvaardigheidsprogramma’s zoals Turkse nieuwkomers en gezinsherenigers.
Zorg voor communicatie vanuit de gemeente in klare taal en sluit aan bij hetgeen de ontvanger nodig
heeft en kan bevatten. Niet elke boodschap is een wettekst of kostbaar contract.

Vervolg
Er is nog geen vervolg gepland voor dit onderzoek. Uiteraard wordt de uitwerking van de RAS door het Burgerpanel op de voet gevolgd.
Reactie gemeente Rotterdam
Nog niet binnen op het moment van schrijven.

Werkgroep Communicatie buitenruimte
Titel rapport: Makkelijker gedaan dan gezegd
Looptijd:
5 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Wijbenga
Reactie gemeente Rotterdam: nog niet binnen op het moment van schrijven
Aanleiding
Rotterdam staat nooit stil. Er wordt altijd gewerkt in en aan onze stad. Grote gebouwen, parken, wegen, fietspaden, parkeerplaatsen, nieuwe verkeerspleinen, je kan je niet omdraaien of er is weer wat veranderd in onze
stad. Informeert de gemeente haar burgers voldoende en betrekt zij die bij al deze veranderingen. En hoe ver
moet de gemeente hierin gaan? En zijn ze consequent in hun omgevingscommunicatie?
Vraagstelling
1. Welke communicatiemiddelen zet de gemeente Rotterdam in als er iets in de buitenruimte wordt gewijzigd?
2. Zijn de ingezette middelen voldoende, logisch, vindbaar en begrijpelijk voor alle Rotterdammers?
3. Zijn er situaties waarin de omgevingscommunicatie niet of onvoldoende voldoet? En waar ligt dat aan?

Aanpak
We zijn de stad ingegaan en hebben verschillende werkzaamheden aan de buitenruimte bekeken. Hoe stond
het met de borden, verwijzingen, websites en andere vormen van communicatie? Ook verzamelden we bewonersbrieven en hielden we een enquête onder onze achterban. Tot slot spraken we met
vertegenwoordigers van het team Communicatieadvies Stadsbeheer, maar ook met de verantwoordelijke projectleiders die mede bepalen hoe de communicatie richting de Rotterdammer verloopt.
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Conclusies
• De bewonersbrieven verschillen van kwaliteit en inhoud. Ook de verwijzing naar een contactpersoon
of naar ‘meer informatie’ is verschillend. We worden soms verwezen naar niet bestaande url’s of emailadressen. Telefoonnummers kloppen niet of 14010 heeft geen idee waarvoor we bellen. De bewonersbrief is vaak geschreven in redelijk begrijpelijk Nederlands, maar wij weten dat een deel van de
Rotterdammers de informatie niet zal begrijpen.
• De app ‘aan de slag’ is een mooi medium om de projecten in de buitenruimte weer te geven op kaart
en meer achtergrondinformatie te geven. Echter geven onze vrienden aan dat zij liever een bewonersbrief ontvangen dan een app te gebruiken. Ook vinden wij de content op de app (nog) niet volledig. De app werkt vooral informatief en persoonlijk contact opnemen kan niet direct, maar moet via
een vragenformulier. Erg onpersoonlijk en vaak ook niet efficiënt!
• De verschillende websites en kaarten die online beschikbaar zijn, zijn slecht te vinden via de website
van de gemeente. Daarbij zijn de sites en kaarten niet voldoende gebruiksvriendelijk of begrijpelijk.
• De gemeente zet in op voornamelijk digitale communicatievormen. Digitale communicatievormen
worden wat ons betreft te snel, onvolledig, gebruikersonvriendelijk ingezet, ook zijn ze vaak onbekend
bij de burger.
• Gelukkig zien wij ook nog aandacht uitgaan naar het persoonlijke gesprek met de Rotterdammer. De
portiekgesprekken zijn daar een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook bezoekjes aan ondernemers in
de stad om te inventariseren waar zij tegenaan lopen bij werkzaamheden aan de buitenruimte.
• Bij middelgrote projecten, zoals nieuwe riolering in een straat of herinrichting van straat/wijk is de
communicatie versnipperd, er zijn meerdere partijen betrokken en is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Opgegeven contactpersonen kunnen of durven geen uitspraken te doen over de
werkzaamheden. Bewoners voelen zich daardoor niet serieus genomen of slecht geïnformeerd!
Advies
•
•
•
•
•

Verstuur altijd een bewonersbrief.
Wijs altijd een vast contactpersoon aan voor bewoners en neem iedere vraag serieus.
Geef altijd een antwoord, ook als je het antwoord niet weet.
Maak één digitale kaart met alle informatie over werken in de buitenruimte.
Vergeet nooit de bewoners die niet digitaal vaardig zijn.

Reactie gemeente Rotterdam
Nog niet binnen op het moment van schrijven.

Werkgroep Follow-up metrostations
Titel rapport: Metrostations, hoe staat het nu met…?
Looptijd:
3 maanden
Verantwoordelijk wethouder: mevr. Bokhove
Reactie gemeente Rotterdam: nog niet binnen op het moment van schrijven
Aanleiding
De leden van het Burgerpanel schouwen eenmaal per jaar alle
Rotterdamse metrostations en letten daarbij op de verlichting,
hoe schoon en netjes de stations zijn, roestvorming, bewegwijzering, werking van liften en roltrappen en de aanwezigheid en
bereikbaarheid van de AED’s. Daarbij bekijken we ook altijd de
omgeving van de stations waar fietsenstallingen, verlichting en
een aangename buitenruimte een grote rol spelen. De stations
vallen onder de verantwoordelijkheid van de RET, de omgeving
van de stations valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit jaar hebben we alleen de stations geschouwd waarvan wij voorgaande jaren in onze rapportages hebben aangegeven dat verbetering noodzakelijk is. In deze follow-up is gekeken
of onze adviezen zijn opgevolgd of dat er nog steeds werk aan
de winkel is voor de betreffende stations.
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Vraagstelling
Zijn de eerdere adviezen van het Burgerpanel voor de metrostations Binnenhof, Ambachtsland, Prinsenlaan,
Capelse Brug, Kralingse Zoom, Blaak, Beurs, Marconiplein, Delfshaven en Coolhaven doorgevoerd en is de huidige status van de stations acceptabel?
Verder hebben we een aantal stations bezocht in het kader van de avondschouw. Hierbij is gekeken naar de
veiligheidsbeleving, welke zaken vragen om verbetering en welke stations voldoen en welke voldoen niet?
Aanpak
We hebben gewerkt volgens de schouwmethode waarbij 2 tot 3 leden van het Burgerpanel de metrostations
bezoeken en tot in het kleinste detail bekijken. Hierbij is gelet op:
- netheid van de binnenhal en de perrons
- roestvorming
- bewegwijzering op de grotere stations
- de aanwezigheid van toiletten en de toegankelijkheid daarvan voor de reizigers
- de netheid van de ruimte buiten de metrostations bij de in- en uitgang
- (voldoende) voorzieningen om fietsen te plaatsen
- (voldoende) prullenbakken voor afval
- (voldoende) asbakken voor sigaretpeuken.
Conclusies
• De netheid op de genoemde stations is verbeterd. Maar het aantal peuken voor de ingang is bij de
meeste stations een doorn in het oog. Ook het afval bij kaartautomaten valt op.
• De bewegwijzering op Beurs en Blaak is aanwezig, maar niet altijd even duidelijk. Soms te hoog, soms
versleten.
• Het fietsparkeren op de dag blijkt op de meeste stations nog steeds een groot probleem. Fietsen staan
overal rondom de stations geparkeerd. Het probleem lijkt niet kleiner geworden sinds onze adviezen
in 2016/2017.
• De roestvorming op de poten van de zitbanken en op de SOS-palen is niet aangepakt sinds onze adviezen in 2016/2017.
• De veiligheidsbeleving op de door ons bezochte stations is voldoende. De verlichting op de stations is
prima, maar buiten de stations is er zeker ruimte voor verbetering. Alleen station Leuvehaven voldoet
wat ons betreft niet aan een goed gevoel van veiligheid.
• AED’s waren tijdens de avondschouw in de bezochte stations goed bereikbaar en beschikbaar.
• Er waren geen toiletten aanwezig op de bezochte stations tijdens de avondschouw, of niet toegankelijk of slecht te vinden. Dat zou niet moeten mogen.
• Het fietsparkeren is in de avond geen probleem.
Advies
• Het fietsparkeren blijft bij de meeste onderzochte metrostations een groot probleem. Wij adviseren
een integraal plan op te stellen voor het fietsparkeerprobleem rond de metrostations. Het Burgerpanel zal dit deel apart adresseren aan de gemeente en verwacht van de RET dat zij dit vanuit hun rol
ook zullen doen.
• De roestvorming is sinds onze vorige rapportages niet aangepakt. Wij dringen erop aan een plan van
aanpak te maken v.w.b. de roestvorming op palen en balken.
• Plaats meer asbakken bij de ingang van de stations of zorg dat ze regelmatiger geleegd worden.
• Verbeter de verlichting bij het verlaten van de metrostations. Te vaak is de overgang van licht (binnen)
naar donker (buiten) te groot. Dit geeft een onveilig gevoel.
• Renoveer spoedig station Maashaven en maak daarbij een lichtplan zowel voor binnen als buiten.
• Zorg voor een grote schoonmaakactie op station Zuidplein en zorg dat dit station zich kan meten met
de frisheid van bijvoorbeeld Wilhelminaplein.
• Maak ook toiletten op kleinere stations. Verbeter of breng bewegwijzering naar de toiletten aan.
• Formuleer een RET-beleid m.b.t. openbare toiletten op metrostations.
Reactie gemeente Rotterdam
Nog niet binnen op het moment van schrijven.
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3. Adviesbrieven
Niet alle onderwerpen leiden tot een uitgebreide rapportage. Er zijn onderwerpen waarbij we eerst vooronderzoek doen om te kijken of een rapportage nodig is of niet. Zo niet, dan schrijven we, mits we iets belangrijks
hebben ontdekt, een adviesbrief aan de verantwoordelijk wethouder of opdrachtgever van het gevraagde
advies. Dit jaar hebben we vijf adviesbrieven geschreven.

Rattenoverlast
Titel advies: Rat in de stad
Looptijd: 3 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Eerdmans
In een notendop: De gemeente voert een actief bestrijdingsbeleid tegen de bruine rat in de stad. Het Burgerpanel vroeg zich af of deze maatregelen zoden aan de dijk zetten en of er geen gebieden en doelgroepen worden vergeten bij de bestrijding van de rat en of er nog meer alternatieven voor de bestrijding van de rat zijn?
We hielden onder andere een mini-enquête onder onze vrienden en onderzochten de alternatieve bestrijdingsmethoden in de stad, zoals het Rattenparadijs. Uit onze enquête bleek dat meer dan 90% van de ondervraagden het gevoel had dat de rattenoverlast was toegenomen of gelijk gebleven, in ieder geval niet afgenomen. Met de adviesbrief hebben we de wethouder dan ook gevraagd voldoende aandacht te blijven schenken
aan de bestrijding van de rat en alternatieven zoals het ‘rattenparadijs’ van Creatief Beheer, mee te nemen in
het bestrijdingsplan.

Elektrische laadpalen
Titel rapport: Laadpaal 010
Looptijd:
2 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Bonte
In een notendop: De stad staat er inmiddels vol mee; met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Wij vroegen
ons af hoe de procedures voor het plaatsen van zo’n oplaadpunt verlopen en wie daarbij worden betrokken. En
als het laadpunt eenmaal geplaatst is, weet iedereen dan wat de regels voor het gebruik zijn? Uit ons onderzoek blijkt dat er bij de plaatsing van de paal een gedegen procedure aan vooraf gaat. Verbeterpunten vinden
wij echter de communicatie naar omwonenden over de plaatsing van de paal en de gebruiksvoorschriften. Nu
kan een auto zo lang laden als hij wil en zijn er geen consequenties als de auto dagenlang een laadplek bezet
houdt. Dat moet anders, vinden wij.

Luchtsingel
Titel advies: Staat en toekomst van een markant
stadsinitiatief
Looptijd: 2 maanden
Verantwoordelijk wethouder: de heren Eerdmans
en Visser.
In een notendop: Een aantal jaar geleden werd
Rotterdam een Luchtsingel rijker. Een mooie zonnige verbinding van Centraal Station naar de Hofbogen. Een markant ontwerp dat de nodige aandacht
trekt en een positieve bijdrage levert aan de stad.
Ware het niet dat de Luchtsingel in een paar jaar tijd
aardig aan het verloederen is. Dat doet wat ons
betreft afbreuk aan het ontwerp en de functionaliteit. We schreven de gemeente een adviesbrief
waarin we aandringen op een beter onderhoudsplan en als het even kan meer budget. De gemeente
gaf hier gehoor aan en inmiddels is de Luchtsingel
opgeknapt.
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Goed burgerschap
Titel advies: Goed burgerschap
Looptijd: 6 maanden
Veantwoordelijk wethouder: dhr. Wijbenga
In een notendop: Wat is dat eigenlijk: Goed Burgerschap? Het Burgerpanel heeft lang en uitvoerig gezocht naar
een eenduidige definitie, maar die blijkt er niet te zijn onder de Rotterdammers die wij ondervroegen. Wel lijkt
goed burgerschap te gaan over gedrag in relatie tot een ander. Dus zorg dat je geen last van elkaar hebt en
help elkaar waar nodig.
Hierin ligt wat ons betreft een rol voor de gemeente. In de beleidsvoornemens en voorlichtingscampagnes die
zich – meestal zijdelings – op burgerschap richten, zou de gemeente duidelijker kunnen maken welke waarde,
welke houding, welk gedrag daarbij precies centraal staat. Geef daarom een aantal goede voorbeelden van
‘Goed burgerschap’ op diverse terreinen zoals vuilafhandeling, belasting betalen, stemmen, verkeersgedrag
etc. Wij adviseren de gemeente te werken met een themagerichte aanpak en daarmee aandacht te vragen
door voorbeelden van goed burgerschap te geven aan de burger. Pas dit thema, bijvoorbeeld ‘afval op straat’
toe per wijk.

Herinrichting Coolsingel
Titel advies: Bestrating Coolsingel
Looptijd: 2 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Visser
In een notendop: Sinds 2017 monitorde het Burgerpanel de werkzaamheden aan de Coolsingel. Met de omleidingen ging het goed, de verkeerschaos bleef gelukkig redelijk achterwege en met de bestrating zou het ook
helemaal goed komen bleek uit meerdere gesprekken met de gemeente. Beloofd werd dat er eenzelfde strakke
kwaliteit zou komen te liggen als bij het Stationsplein. Helaas troffen wij in de zomer op de Coolsingel een grove ruwe steensoort die zorgt voor hoogteverschillen en hobbelig ligt. Niet praktisch voor de minder mobiele
Rotterdammers en daarbij blijft er veel vuil in de voegen liggen. Wij adviseerden wethouder Visser de hoogteverschillen direct aan te pakken, zeker zolang het bestratingsproces nog niet is afgerond.
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4. Reactietermijn adviezen
De afgesproken reactietermijn van de gemeente is zes weken, deze termijn is in 2018, net als in 2017, niet één
keer gehaald. En dat terwijl burgermeester Aboutaleb tijdens een persoonlijk gesprek in juni 2018 beterschap
aan ons beloofde op dit vlak. In onderstaande grafiek laten we zien hoe lang we per rapport op een inhoudelijke reactie van de gemeente hebben gewacht. Gemiddeld hebben we 16 weken moeten wachten op een inhoudelijke reactie op onze adviezen. Een aantal adviezen komen nog niet voor in de tabel, omdat die nog in
behandeling zijn bij de gemeente.
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5. Communicatie
Nieuwsbrief
We hebben in 2018, net als in 2017 en 2016 een nieuwsbrief ‘Terugblik 2018’ verspreid onder ons netwerk en
digitale vrienden. Ook is de Terugblik 2018 in een kleine geprinte oplage verspreid in Rotterdam. In de terugblik
staat wat we in 2018 allemaal hebben gedaan en welke adviezen we hebben uitgebracht.
Facebook
Gemiddeld publiceerden we een keer per twee weken een bericht op Facebook 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 stond eind 2018 op 324 vrienden. De ambitie is
om dit in 2019 verder uit te breiden. Gemiddeld hadden we een berichtenbereik van 125. Facebook 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 op 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.
Instagram
In 2018 zijn we begonnen met het beheren van een Instagramaccount om een andere, jongere doelgroep te
bereiken. Met 400 nieuwe volgers is in ieder geval een start gemaakt. In 2019 zal het Instagramaccount en
Facebookaccount beheerd worden door een professionele organisatie, gespecialiseerd in social media.
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 men 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 450 vrienden.
Dit jaar hebben we, net als in 2017, de werving van de vrienden uitgezet bij studenten van het Albeda College.
Zij hebben de opdracht helaas niet met succes afgerond.
Mini-enquêtes
Om onze digitale vrienden bij onze onderzoeken te betrekken sturen we hen regelmatig een korte enquête,
genaamd mini-enquête. In 2018 hebben we 5 mini-enquêtes gehouden onder onze vrienden.
Contactambtenaren
Bij iedere start van een project nemen we direct contact op met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente op het betreffende terrein; de contactambtenaar. De contactambtenaar fungeert als informant en
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
- We hebben geadverteerd op de website ‘komieuitrotterdamdan’ en in de Havenloods. Dit heeft geleid
tot 90 extra digitale vrienden en meer naamsbekendheid.
- 26 maart 2018: artikel in de Havenloods over de Luchtsingel
- 29 oktober 2018: artikel in de Havenloods en op de website van de Havenloods over de bestrating
Coolsingel
- 30 oktober 2018: Nieuwsitem op Radio en TV Rijnmond over de bestrating Coolsingel. Verder ook
aandacht op de website over dit onderwerp
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6. 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 vertegenwoordigen de Burgerpanelleden het Burgerpanel tijdens verschillende stadsdebatten, lezingen en symposia.
Hieronder een overzicht van onze activiteiten in 2018 in de stad.

-

25 januari 2018: aanwezig bij het Rotterdamse Klimaatdebat
31 januari 2018: Alles-wat-je-wilt-weten-Afrikaandermarkt: lid van het Burgerpanel is aanwezig en
geeft voorlichting over het Burgerpanel
6 februari 2018: meegewerkt aan een onderzoek over de gebruiksvriendelijkheid van parkeerautomaten.
20 februari 2018: aanwezig bij consultatie ‘Veilig @Rotterdam’
8 maart 2018: een aantal leden van het Burgerpanel zijn aanwezig bij de Burgerjury
12 maart 2018: aanwezig bij debat Stichting Humanitas over samenleven en ouder worden in Rotterdam
13 maart 2018: aanwezig bij festival ‘Rotterdam wordt ouder’
14 maart: aanwezig bij Praktijkspiegel (onderwijs) Rotterdam
17 april 2018: aanwezig bij congres ‘Over wonen gesproken’
30 mei 2018: aanwezig bij City lab 010
17 september 2018: aanwezig bij kick-off Rotterdamse regelrechter
11 oktober 2018 aanwezig bij Watersensitive café
2 december 2018: aanwezig bij evenement overleven op Zuid
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