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Eerdmans@ is een reeks bewonersbijeenkomsten waar wethouder Joost
Eerdmans in gesprek gaat met bewoners
over de leefbaarheid in hun wijk, op het
gebied van de buitenruimte en veiligheid. De
bijeenkomsten worden in de avond
georganiseerd door Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de
gebiedsorganisatie.
Alle Eerdmans@-bijeenkomsten worden in de
wijken georganiseerd. Uitnodigingen worden
huis-aan-huis verspreid, zodat alle wijkbewoners
worden bereikt.
Hoe ziet een Eerdmans@-bijeenkomst uit?
Stadsbeheer, het gebied en directie Veiligheid
geven een presentatie van actuele zaken die
spelen in de wijk.
Betrokken bewoners geven een pitch, een korte
presentatie. Zo zijn er pitches gegeven door een
voorzitter van een Buurt Bestuurt-team, door
een bewoonster die zich hard maakt voor het
behoud van een kunstwerk in Ommoord en door
een groepje vrijwilligers dat in Kralingen-West
activiteiten doet met kinderen na schooltijd.
Bewoners aan het woord
Na de presentaties maken wijkbewoners tijdens
de ‘open microfoon’ melding van hun zorgen,
klachten en wensen. De panelleden en andere
aanwezigen gaan hier waar mogelijk ter plekke
op in en geven aan wat voor oplossing ze voor
ogen hebben.
Gegevens van mensen worden genoteerd en
alle meldingen worden geregistreerd en
opgepakt.

Van elke Eerdmans@-avond wordt een verslag
gemaakt, dat wordt verspreid onder de mensen
die aanwezig waren. Het verslag wordt ook
geplaatst op de webpagina van de
gebiedsorganisaties.
Feiten en cijfers
Sinds Eerdmans@ Park Zestienhoven in juli
2015, zijn er 26 Eerdmans@-avonden
georganiseerd. De bijeenkomsten worden goed
bezocht, gemiddeld zijn ruim 100 wijkbewoners
aanwezig.
Eerdmans@Ommoord in januari 2018 was de
drukst bezochte bijeenkomst met 250 bewoners.
De laagste opkomst was in Lage Land en
Hoogvliet met beide ca. 50 bewoners.
De geschatte gemiddelde leeftijd van de
aanwezigen is 50+.
Meldingen
Tijdens een Eerdmans@ worden gemiddeld 18
verschillende onderwerpen aangekaart. Dat kan
ook voor en na de bijeenkomsten, via een
speciaal e-mailadres.
Sommige meldingen komen in elke wijk terug,
het gaat dan vaak over verkeerssituaties, afval
en parkeren.

Eerdmans@-avonden in kaart:

Meer info

Vragen of opmerkingen over
Eerdmans@bijeenkomsten?
Mail Rianne Miedema:
rj.miedema@rotterdam.nl.

