
 

 

Titel  

'Het BurgerPanelRotterdam leeft!'  
 

Looptijd  

Januari 2011 - september 2011 
 

Presentatie 

26 september 2011 
 

Reactie College van B&W 

26 september 2011 met een videoboodschap van burgemeester Aboutaleb 
 

Aanleiding  

In 2011 bestaat het BurgerPanelRotterdam vijf jaar. Men besluit dit te vieren met een 
lustrum geheel georganiseerd door de panelleden zelf. De intentie is adviezen te geven aan 
het College van Burgemeester & Wethouders, maar ook aan anderen zoals bestuurders van 
deelgemeenten. Deze adviezen moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
kleinere burgerpanels op deelgemeentelijk niveau. 

 

http://www.burgerpanelrotterdam.nl/rapporten/Rapport_Bakens.pdf
http://www.burgerpanelrotterdam.nl/rapporten/Rapport_Bakens.pdf
http://youtu.be/EmBF_RxX2zg


Uitwerking 

De methodiek van het BurgerPanelRotter-dam wordt verwerkt in een klein boekje met tien 
tips. Uitgangspunt is een panel van vlees en bloed. Het BurgerPanelRotter-dam ziet dit als 
belangrijke meerwaarde voor het functioneren in de praktijk. 

Op 26 september 2011 nemen ongeveer 130 genodigden deel aan het symposium Het 
BurgerPanel leeft! in de Burgerzaal van het Stadhuis.  

De deelnemers zijn raadsleden, ambtenaren, bewoners en vertegenwoordigers van 
deelgemeenten maar ook van omliggende gemeenten. 

 

Met een videoboodschap opent minister Opstelten het symposium. Hij was burgemeester 
van Rotterdam tij-dens de oprichting van het BurgerPanelRotterdam. In zijn boodschap gaat 
hij onder andere in op het feit dat het BurgerPanelRotterdam een aanwinst is voor deze 
stad. Het houdt de gemeente scherp en levert een structurele bijdrage aan de samenleving.  

Verschillende sprekers gaan vervolgens in op de participatiemethode waarvan het 
BurgerPanelRotterdam een voorbeeld is. De rode draad van deze middag is het belang van 
een panel van vlees en bloed. 

Burgemeester Aboutaleb sluit de middag af met een videoboodschap. Ook hij gaat in op de 
unieke werkwijze van het BurgerPanelRotterdam. Bedankt de panelleden voor hun inzet 
maar wil dat het bereik van het Burger-PanelRotterdam de komende jaren vergroot. De 
manier van werken, ook door ongevraagde adviezen te leveren, ziet hij als meerwaarde. 
‘Dank en ga door’, zijn de slotwoorden. 

http://www.burgerpanelrotterdam.nl/Tien_Tips.pdf
http://www.burgerpanelrotterdam.nl/Tien_Tips.pdf
http://youtu.be/P_cxD8-Pn5Q
http://youtu.be/EmBF_RxX2zg


  

  

 

 


