Terugkoppeling inbreng Burgerjury 5
De leden van de Burgerjury kwamen op 11 april 2017 voor de vijfde keer bij elkaar voor het
beoordelen van het beleid van de gemeente Rotterdam. Deze keer gingen zij samen in gesprek met
wethouder Eerdmans over ‘Schone stad’ en met burgemeester Aboutaleb over ‘De WIJsamenleving’.
De Burgerjury maakte haar mening bekend via de gebruikelijke digitale stemronde met stellingen/vragen en
rondetafelgesprekken. Met de verkregen input zijn de betrokken afdelingen vervolgens aan de slag gegaan.
In dit document staat een samenvatting van de resultaten.
Top drie thema Schone stad
1. Meer handhaving op afval naast containers.
2. Meer voorlichting, bewustmaken en betrekken van bewoners en scholieren t.a.v. zwerfvuil en
(gescheiden) afvalinzameling.
3. Meer zichtbaarheid van glasbakken.
Top drie thema ‘De WIJsamenleving’
1. Iedere Rotterdammer is verantwoordelijk voor de WIJsamenleving.
2. Initiatieven die vanuit de samenleving komen, moet de gemeente ondersteunen.
3. ‘Veiligheid’ en ‘Samenleven’ zijn belangrijke gesprekthema’s voor de G1000.

Schone stad
1. Meer handhaving op afval naast containers.
De Burgerjury vindt meer handhaving voor een schone stad belangrijk. Hiervoor zijn verschillende
maatregelen genomen. Zo zijn er 40 stadswachten ingezet ‘in burger’ om de pakkans van overtreders te
vergroten. Ook zijn er 25 grote handhavingsacties met politie op zwerfafval/fastfoodrestaurants opgezet. En
extra inzet op zwerfafval en vuilnis naast containers heeft geleid tot 350 extra boetes in het afgelopen jaar.
2. Meer voorlichting, bewustmaken en betrekken van bewoners en scholieren t.a.v. zwerfvuil en
(gescheiden) afvalinzameling.
Hiervoor is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om afvalscheiding op basis- en middelbare
scholen te faciliteren. Ook is er een lespakket ‘schoon genoeg van zwerfafval’ beschikbaar sinds de zomer
van 2017 voor alle basisscholen. Met het pakket zijn al 8 scholen aan de slag.
Met ‘mijn wijk in Balans’ wordt er samen met scholen schoongemaakt in de buurt van de school. Tot nu toe
hebben 12 scholen meegedaan aan het snoeproute programma, 52 basisscholen aan de ‘Keep it clean day’
en verschillende scholen houden opruimacties rondom school.
3. Meer zichtbaarheid van de glasbakken.
Een grote meerderheid van de Burgerjury benoemde het belang van meer zichtbaarheid van glasbakken.
Hiervoor krijgen glasbakken een grote gele bies, zodat ze beter zichtbaar zijn in het straatbeeld. Verder is in
IJsselmonde een proef op 3 locaties met ‘glasbak dichtbij huis’. En invoering nieuwe afvalapp waarop
containerlocaties te zien zijn. Bekijk voor meer informatie: www.mijnafvalwijzer.nl.

De WIJsamenleving
1. Iedere Rotterdammer is verantwoordelijk voor de WIJsamenleving
Het merendeel van de Burgerjury vindt dat iedere Rotterdammer zelf verantwoordelijk is voor de
WIJsamenleving. In de aanloop naar de burgertop/G1000 op 1 juli 2017 zijn veel Rotterdammers bereikt en
betrokken, waaronder 80.000 via Social media, 1.100 deelnemers aan de burgertop en 300 deelnemers aan
de wijkgesprekken.
2. Initiatieven die vanuit de samenleving komen, moet de gemeente ondersteunen.
De verkregen input van de Burgerjury is gebruikt bij de herijking van het Programma van de
WIJsamenleving. Zo zal het vervolg van de Burgertop georganiseerd worden in de wijken, dicht bij de
mensen. Ook is er veel inzet op het ondersteunen van lokale initiatieven gestart door de Rotterdammers zelf.
Bijvoorbeeld het ondersteunen van de compassie-initiatieven en faciliteren van gesprekken met jongeren op
ROC’s.
3. Veiligheid en samenleven gezien als belangrijke gesprekthema’s voor de G1000.
De Burgerjury vond het vooral belangrijk om tijdens de G1000 samen in gesprek te gaan over ‘veiligheid’ en
‘samenleven’. Veiligheid is teruggekomen in alle thema’s aan tafel. Ruim 1.000 Rotterdammers bogen zich
tijdens de G1000 over de vraag ‘Hoe bewaren wij de vrede in de stad?’.

