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DISCLAIMER
Met dit magazine stellen wij informatie beschikbaar over hoe Rotterdammers kijken naar hun eigen toekomst en die 
van de stad. 

Het Verhaal van de Stad is een uitgave van de Gemeente Rotterdam. Dit magazine is met uiterste zorg samengesteld. 
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van de inhoud van dit magazine of voor schade als gevolg van wijzigingen, onjuistheden of onvolledigheid in de 
verstrekte informatie. De Gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf correcties en 
veranderingen in de informatie, logo’s, afbeeldingen, foto’s en overige bestanden aan te brengen.
 
AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld en de vormgeving van dit magazine berust bij de Gemeente Rotterdam. 
Gebruik van de inhoud van dit magazine zonder voorafgaande toestemming van de Gemeente Rotterdam is  
niet toegestaan. Als u gebruik wilt maken van informatie uit dit magazine, neem dan vooraf contact op via  
telefoonnummer 14010 of verhaal@rotterdam.nl.

Hoe zou Rotterdam er over twintig jaar uitzien als de Rotterdammer het voor het zeggen 
had? Met die vraag in het achterhoofd is het stadsbestuur van Rotterdam in januari 2017 
gestart met het Gesprek met de Stad. Het gesprek over het Rotterdam van 2037 is tot april 
2017 gevoerd met iedereen die daarvoor openstond. Jong en oud, arm en rijk, hoog- en 
laagopgeleid en mensen van verschillende afkomsten. Ruim 9.000 mensen deden mee. 
Gezamenlijk hebben wij verkend wat we verwachten van de toekomst en hebben we 
ideeën aangeleverd om de stad mooier te maken. Waarom? Omdat er de komende jaren 
erg veel verandert, denk alleen al aan de digitalisering en robotisering. 

Het werd een avontuurlijke reis met veel positieve reacties, inspirerende verhalen, kansen 
en soms zorgelijke beelden. Het Gesprek heeft een schat aan informatie opgeleverd 
die we nu delen. In woord, in beeld en in cijfers. Op het verhaalvandestad.nl en in dit 
magazine. In zes rode draden lees je alle informatie, ideeën en meningen. Samen vormt 
het één geheel: Het Verhaal van de Stad. 

Lees het Verhaal en gebruik de input. Het is van alle Rotterdammers, voor alle 
Rotterdammers. Laat je inspireren en gebruik het om je voor te bereiden op je toekomst. 
Laten we blijven praten. Hand in hand 2037 tegemoet. Wij creëren de toekomst door er 
zelf vorm aan te geven. Door de woorden om te zetten in daden. Door eerst te dromen  
en dan te doen. Want het Gesprek, het Verhaal en deze stad zijn nooit af.

Het stadsbestuur, juni 2017 
hetverhaalvandestad.nl
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Als je wilt weten hoe een stad in twintig jaar kan 
veranderen, hoef je alleen maar twintig jaar 
terug te gaan in de tijd. De Erasmusbrug was 
net aangelegd en de Wilhelminapier was nog 
een winderige landtong waar Hotel New York 
vier jaar eerder de deuren had geopend. Stadse 
avonturiers waagden de sprong naar Zuid voor 
een kop koffie, lunch of diner met magnifiek 
uitzicht over de rivier. De rivier die de levensader 
is van de Rotterdamse haven, die toen nog de 
grootste ter wereld was. Een haven die bleef 
groeien door de gunstige ligging, zodat de 
grootste schepen er konden aanmeren. Op het 
spoor in de stad reden blauwe metrostellen met 
harde rode plastic stoeltjes voor de reizigers en 
als je Rotterdam Centraal uit liep, moest je bij het 
oversteken goed uitkijken voor de vele bussen en 
trams. En o ja, we betaalden nog met guldens...

Met de binnenstad was trouwens iets bijzonders 
aan de hand: er woonden relatief weinig 
mensen. Tijdens de Wederopbouw had 
economisch herstel prioriteit gekregen en was 
een efficiënt wegennetwerk en bedrijvigheid in 
de plaats gekomen van het verwoeste historische 
stadshart.

Er is geen andere stad in Nederland die de 
afgelopen twintig jaar zo veranderd is als 
Rotterdam. Hotel New York is alleen nog 
maar te zien vanuit het westen, vanwege de 
hoogbouw die is verrezen op de Kop van 
Zuid. De binnenstad is aantrekkelijker dan ooit 
om te wonen, winkelen, wandelen en uit te 
gaan. De haven van Rotterdam is wellicht niet 
meer de grootste, maar wel de efficiëntste en 
duurzaamste haven ter wereld. De RandstadRail 
is snel en comfortabel en het Stationsplein is 
geen ov-knooppunt meer, maar een rode loper 
naar de stad.

Zonder twijfel zal de stad de komende twintig 
jaar weer ingrijpend veranderen. Misschien niet 
zozeer door nieuwe gebouwen en infrastructuur 
– het grondoppervlak is immers beperkt – maar 
meer op het gebied van de economie en 
samenleving. De transitie van fossiel naar groen 
is onomkeerbaar en zal ingrijpende gevolgen 
hebben voor de arbeidsmarkt. Door de gevolgen 
van klimaatverandering (overstromingen, 
droogte) zullen wereldwijd mensen op drift raken. 
Mondiale ontwikkelingen hebben hun weerslag 
op een internationale stad als Rotterdam. Dat is 
altijd zo geweest.

Wat ook van alle tijden is: aan iedere 
ontwikkeling ligt een droom ten grondslag. De 
droom van een ondernemer om zijn vleugels 
uit te slaan, van een burgemeester om de twee 
oevers met elkaar te verbinden. De droom van 
een grote bewoner over een moestuin en van een 
kleine bewoner over een fijne school en speelplek 
in de buurt. Dromen van Rotterdammers over 
meer vrede in hun wijk, hun stad, hun wereld. 
Zorgen zijn ook van alle tijden. Zorgen om baan 
en buurt, om de toekomst. Niet iedereen ziet 
de kansen van mondiale ontwikkelingen, niet 
iedereen kan de uitdaging pakken om op de 
rijdende economische trein te springen.

Het Gesprek met de Stad fungeerde als 
dromenvanger, als luisterend oor voor zorgen. 
Iedere droom en elke zorg bevat een kiem die uit 
kan groeien tot iets moois, iets beters. Bewoners, 
jong en oud, ondernemers, zij weten als geen 
ander wat er speelt in hun straat, buurt, stad 
en werkveld. We blijven met elkaar in gesprek. 
Omdat de dag van morgen al anders is dan 
vandaag. Omdat je over deze prachtige stad 
nooit uitgepraat raakt. Omdat we samen de 
toekomst maken.

HET GESPREK 
MET DE STAD ALS 
DROMENVANGER. 

‘IEDERE DROOM EN 
ELKE ZORG BEVAT 
EEN KIEM DIE UIT 

KAN GROEIEN TOT 
IETS MOOIS, 
IETS BETERS.’

4

BURGEMEESTER AHMED ABOUTALEB

FOTOGRAFIE: CHRIS BONIS
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HET GESPREK 
IS VOOR IEDEREEN. 
Dat was de gedachte achter alle vormen en 
varianten waarop het Gesprek met de Stad is 
gevoerd. Iedereen die mee wil doen, moet mee 
kunnen doen en input kunnen geven. Op straat 
en in het voorbijgaan waar teams je een paar 
vragen stelden, in de tram of op speciaal belegde 
bijeenkomsten met ondernemers, jongeren en 
andere groepen. Op school en via social media, 
maar ook tijdens het Gesprek met de Stad Live! En 
natuurlijk ook online via het portal. Daar kon je 
je antwoorden en reacties delen binnen 7 thema’s 
waarop het Gesprek met de Stad was opgebouwd. 
 
Het was bijna onmogelijk om als inwoner niet 
met een vraag geconfronteerd te worden van 
januari tot en met april 2017. Samen met de 
mediacampagne waarmee aan het Gesprek met 
de Stad bekendheid is gegeven, vormden alle 
initiatieven een web waarin Rotterdammers op  
een vriendelijke manier werden gevangen. 
Als ze zich wilden laten vangen natuurlijk.

De campagne nodigde alle Rotterdammers uit om  
mee te doen aan het Gesprek met de Stad. Centraal 
in de campagne stonden prikkelende stellingen rond 
de belangrijkste thema’s: wonen, werken, samenleven, 
opgroeien, onderwijs, duurzaamheid en zorg. Je kwam 
de campagne onder andere op straat, in het OV, bij de 
Vraagwijzers en online tegen.

Er zijn op vele manieren en met vele groepen mensen 
gesprekken gevoerd. Tijdens de campagne voerde 
het straatteam van het Gesprek met de Stad een-op-
een gesprekken met Rotterdammers. Ook werden 
ondernemersgesprekken georganiseerd, gesprekken 
met focusgroepen gevoerd en waren er meetings met 
stadsexperts.

GESPREKKEN.

GESPREK MET DE 
STAD LIVE!

Via Facebook, Twitter en Instagram @gesprekmetdestad 
zijn zoveel mogelijk Rotterdammers benaderd om de 
enquête in te vullen op gesprekmetdestad.nl.

Van 7 tot 13 april vond het Gesprek met de Stad Live! 
plaats. Het was het hoogtepunt van de campagne. Er 
werd aangehaakt bij allerlei Rotterdamse evenementen 
en het woord toekomst gonsde een week lang door de 
stad. Rotterdamse ambtenaren gingen massaal de stad 
in om het gesprek aan te gaan met Rotterdammers. 
Onder het motto ‘de beste gesprekken vinden plaats op 
de bank’ reed er een heel speciale bank mee. 

Overal in de stad werden bijzondere gesprekken 
gevoerd. Voor de markthal, in de bibliotheek, bij het 
Scheepvaart en Transport college, voor het Centraal 
Station, in het Gemaal op Zuid, bij Citylab 010, 
in West, Oost en in Crooswijk en op de Erasmus 
Universiteit. Elke dag was er een straatactie, een 
speciale talkshow in Arminius en een Spoken word  
line up in LP2. 

SOCIAL.

CAMPAGNE.
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7 ROTTERDAMMERS. 

Hanspeter van Daalen (48)
Leraar
“Dankzij de digitalisering kan 
ik straks virtueel een leraar 
voor mijn klas zetten die over 
een bepaald onderwerp 
meer expertise heeft dan ik. 
Digitalisering maakt kennis 
delen makkelijker, waardoor 
ons onderwijs op een nog 
hoger niveau komt.”

Raffello Oostburg (16)
Scholier
“Ik hoop dat de toekomstige 
zestienjarigen plekken 
hebben waar ze ongehinderd 
kunnen hangen, voetballen en 
skaten... en dat ze daarvoor 
tijd hebben naast school.” 

Betty Hiwatt (55)
Sociaal werker
“Het aantal nationaliteiten 
in Rotterdam is in 2037 nog 
groter dan nu en we zullen nog 
altijd goed samenleven. Daar 
werken we samen aan door 
iedere nieuwkomer zich veilig 
en welkom te laten voelen.”

Caner Tercan (26)
Garagehouder
“De technologie heeft in 
2037 een groot deel van het 
handwerk overgenomen. Ik 
ben bang dat steeds meer 
mensen werkloos raken en dat 
het verschil tussen arm en rijk 
groter wordt.”

Fred Reuvers (55)
Eigenaar verhuisbedrijf
“Onze huizen krijgen een 
steeds meer uitgesproken stijl, 
maar worden ook meer privé. 
Waar vroeger de achterdeur 
open stond en iedereen welkom 
was, ontmoeten we elkaar 
straks liever buiten de deur.”

Flora Donker (70)
Gepensioneerde
“Als ik de verhalen om me heen 
hoor, denk ik: we moeten onze 
zorg straks met goud gaan 
betalen als het zo doorgaat. 
Misschien moet ik een robotje 
gaan inhuren om de zorg 
betaalbaar te houden.”

Helly Scholten (47)
Bewoonster duurzaam testhuis 
Heijplaat
“Als we in 2037 schonere 
lucht willen in Rotterdam, 
moeten we het openbaar 
vervoer gratis maken en 
vergroenen. Daarna moeten 
we ons richten op schone 
industrie.”

9HET VERHAAL VAN DE STAD

Heb je in het begin van het 
jaar gesprekmetdestad.nl 
bezocht? Dan ken je 
ongetwijfeld een van deze 
zeven mensen. Caner, Flora, 
Rafello, Helly, Hanspeter, Betty 
en Fred heetten je - samen met 
de burgemeester - welkom 
op het portal. Ze vervulden 
de hoofdrollen en vertelden je 
meer over de zeven thema’s 
die centraal stonden in het 
Gesprek met de Stad. En ze 
verleidden je vriendelijk om 
je mening en ideeën achter 
te laten. Maar wat zijn hun 
beelden bij de toekomst? 
Waarop hopen ze en waar  
zijn ze bang voor?

TEKST: ELLEN MANNENS

Het portal gesprekmetdestad.nl was de online plek om je
mening over de toekomst van de stad te geven. Elke Rotterdammer
die dat wilde kon meedoen!

Het maakte niet uit waar je woonde of wat je achtergrond was.
Op het portal werd je welkom geheten door burgemeester
Aboutaleb. Daarna kon je via een enquête – een digitaal  
gesprek met andere Rotterdammers – over zeven onderwerpen  
je ideeën delen.

PORTAL.



10 11VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING

JORIS DE IONGH - R’DAMSE NIEUWE
“Als jonge, betrokken Rotterdammers 
werden wij gevraagd door de gemeente 
om een groot gesprek te faciliteren. 
Het was nog voordat het Gesprek met 
de Stad officieel van start ging. Onze 
oproep bracht 150 man samen in de 
Burgerzaal, een heel diverse groep. 

De gespreksleiders kregen iedereen echt 
uit hun comfort zone. Daardoor kwamen 
er fantastische ideeën op tafel, zowel 
in kwantiteit als kwaliteit. Heel cool 
om te zien dat zoveel mensen willen 
meedenken over hoe we de stad beter 
kunnen maken. En supertof dat álle 
Rotterdammers die kans krijgen en niet 
alleen een select gezelschap.
 
We wilden dat de deelnemers zich 
echt serieus genomen voelden, dus 
hebben we de resultaten zelf gebundeld 
en in een boekje aan de gemeente 
gepresenteerd. Juist als voorlopers 
wilden we niet dat onze data in de loop 
van het project zouden ondersneeuwen.’ 
 
In beginsel vind ik Het Gesprek met de 
Stad een sterk plan. Het idee van een 
forum, van democratisering van beleid is 
heel mooi. Maar nu komt het moeilijkste: 
de hele berg ideeën ontwarren. En 
vooral ook: de unieke ideeën eruit 
pikken. Ik hoop dat het lukt om alle 
energie die erin is gestopt echt te gelde 
te maken.

Heel benieuwd ben ik dan ook naar het 
volgende hoofdstuk: de database aan 
ideeën gaat zijn waarde de komende 
jaren pas echt bewijzen.”

ZO 
GING 
HET 
GESPREK.

KAREN WELP - TALENTFABRIEK 010 
“Onze naaiateliers in de wijken 
Schiebroek, Crooswijk, Feijenoord en 
Lombardijen zijn een broedplaats van 
betrokken wijkbewoners met gefundeerde 
ideeën. Daarom werden we gevraagd hier 
een Gesprek met de Stad te hosten, denk 
ik. En, de dames die hier werken komen 
niet zomaar op een uitnodiging af. Ze zijn 
best een ‘lastig’ te bereiken doelgroep.

Zo kwam het dat we op een donderdag- 
ochtend met tien vrouwen zaten te praten. 
Een heel open en levendig gesprek. 
Gespreksleider Esther vroeg naar de 
toekomst, naar hun mening over de stad en 
naar wat de vrouwen belangrijk vinden. 

Het waren vaak primaire dingen: fijne en 
betaalbare huizen, buitenruimte, veilige 
speelplaatsen. Maar ook: een plek waar 
ze samen kunnen komen. Om hun zorgen 
even thuis te laten en iets te doen dat 
voldoening geeft. Zoals de naaiateliers. 
Een plek waar ze zich kunnen 
ontwikkelen, ook richting betaald werk. 

De opzet van het Gesprek met de Stad 
vond ik heel goed. Want als je deze 
dames wilt betrekken, moet je echt in de 
wijk, de ateliers en op het schoolplein 
komen. Ze staan er enorm voor open 
en vinden het heel leuk om mee te 
denken. Maar ze gaan niet zelf naar een 
vergaderlocatie in het centrum. 

Eigenlijk kwam aan bod wat we in de 
pauze op het naaiatelier ook bespreken. 
Gewoon, omdat dat is wat mensen 
bezighoudt. Opvoeding, kinderen, 
gezondheid en werkgelegenheid. Iedereen 
wil uiteindelijk een perspectief in het 
leven. Het is goed om daarover met elkaar 
van gedachten te wisselen op een open 
manier. Het levert waardevolle adviezen 
voor het nieuwe stadsbestuur.”

‘NIET THE USUAL SUSPECTS 
MAAR VEEL JONGE MENSEN 
DIE VOOR HET EERST AAN 
ZOIETS MEEDEDEN.’

‘IN HET GESPREK KWAM 
AAN BOD WAT WE OP 
HET NAAIATELIER OOK 
BESPREKEN. DAT IS WAT 
MENSEN BEZIGHOUDT.‘

HET VERHAAL VAN DE STAD HET VERHAAL VAN DE STAD10 11

TEKST: WILLEMIJN SNEEP

FOTOGRAFIE: CHRIS BONIS

Het rapport van het gesprek met de 150 jonge Rotterdammers en 
het verslag van het gesprek bij het naaiatelier zijn te vinden op 
hetverhaalvandestad.nl, bij de downloads.
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‘ROTTERDAMMERS ZOUDEN 
MEER GESPREKKEN 
MOETEN HEBBEN MET 
ELKAAR EN MEER MOETEN 
INVESTEREN IN RESPECT. 
BEHULPZAAMHEID IS 
BELANGRIJK.’

VERBINDING.

13

Verbinding, saamhorigheid en harmonie. Gaat dit over 
1937? Nee, het zijn de waarden waar Rotterdammers 
naar verlangen voor 2037. Terwijl de meningen over 
diversiteit uiteenlopen zien ze een internationale stad 
met aansluiting tussen alle generaties. Waar ouderen 
meedoen en een rol hebben. Waar bewoners relaxed 
met elkaar omgaan omdat ze elkaar ontmoeten, 
begrip hebben voor elkaar en elkaar kennen.

12

FOTOGRAFIE: PAUL MARTENS  

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT

HET VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING HET VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING
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‘WE HEBBEN VEEL MEER GEMEEN DAN 
IK DACHT. HET ENIGE VERSCHIL IS DAT 
HERLINE HAAR DINGEN IN TARWEWIJK 
DOET EN IK IN OUD-CHARLOIS.’
- Carla Lee

‘Despacito’ klinkt er door de boxen 
van café The Stable. De zomerhit van 
2017 past perfect in de playlist die 
vandaag aan staat in de kroeg. Allemaal 
dansbare muziek, maar op deze 
zaterdag blijft iedereen op zijn barkruk 
of terrasstoel zitten. “Mensen komen hier 
altijd even chillen na de markt op het 
Afrikaanderplein”, vertelt Herline. 
Toevallig was ze hier gisteren nog, omdat 
een vriendin haar verjaardag vierde. 
“Maar verder ga ik niet meer zo vaak 
uit hoor. Er zijn ook niet meer zo veel 
Antilliaanse bars in Rotterdam. Vroeger had 
je er een op de Wolphaertsbocht en Hotel 
de Gunst, dat was echt ons huiscafé.”

De kroegentocht begint rustig. Een watertje 
voor Carla en bitter lemon voor Herline. 
De eigenaar van het café komt even kijken 
wat ‘die macamba’ met z’n camera in 
zijn kroeg doet. “Sorry voor het woord 
hoor, ik bedoel het niet onaardig”, zegt 
hij er glimlachend blij. Om vervolgens 
uitgebreid te vertellen over de feestzaal 
die hij nog heeft in Vlaardingen en zijn 
twee kroegen in Suriname. “Zo, die kan 
flink praten”, zegt Carla, terwijl Herline 
vriendelijk alle verhalen aanhoort. Met 
elkaar kletsen komt er niet van, maar 
dat wordt een uur later wel ingehaald in 
Carla’s café, Het Nieuwe Concert, waar 
het om half negen nog rustig is. 

TARWEWIJK VS. OUD-CHARLOIS
“We hebben veel meer gemeen dan ik 
dacht”, merkt Carla ineens op. “Het enige 
verschil is dat Herline haar dingen in 
Tarwewijk doet en ik in Oud-Charlois.” 
Beiden zijn beheerder van het wijkgebouw 
in hun buurt en beiden helpen ouderen 
met het invullen van formulieren. De één 
voor de Antilliaanse stichting Orqidia, de 
ander voor de bewonersorganisatie. 

Nog een overeenkomst: ze voelen zich 
in de eerste plaats Rotterdammer, dan 
pas Nederlander of Antilliaan. “Maar de 
laatste tijd denk ik erover te verhuizen”, 
zegt Herline. “Ik heb niet meer het idee 
dat ik in Nederland woon. Ik zie alleen 
nog maar mensen van buiten Nederland 
om me heen. Wat ze nu proberen met 
die woonvergunningen vind ik wel goed, 
daardoor mengen mensen beter in de 
verschillende wijken, maar je voorkomt 
toch niet dat er eilandjes van culturen 
ontstaan. Je zoekt elkaar toch op.”

“Dat is ook niet erg”, merkt Carla op. De 
frisdrank is inmiddels vervangen door 
zoete witte wijn en Heineken met ijsblokjes 
en de gesprekken gaan dieper. “Zolang je 
daarnaast wel aansluiting blijft zoeken met 
de rest van de maatschappij.”

“Maar dat gebeurt niet altijd genoeg”, 
vindt Herline. “Dat komt ook door de 
overheid, die geeft mensen te veel vrijheid. 
Ik bedoel: een moskee bouwen is geen 
probleem, maar bouw er niet te veel.” 
Carla vult haar naadloos aan: “Dan mixen 
we minder en zijn mensen geneigd in hun 
eigen wereldje te blijven zitten.”

“Weet je wat het ook is?”, bedenkt Herline 
zich ineens. “Je moet iedereen gelijk 
behandelen, anders krijg je juist haat naar 
elkaar toe. Dat zie je op Curaçao ook. 
Voor mensen van buiten Curaçao is het 
makkelijker om een winkeltje of restaurant 
te beginnen. Waarom mensen anders 
behandelen? Uiteindelijk is iedereen 
gelijk, alleen heeft de een kleurtje, de 
ander kroes, de ander een hoofddoek.”
Een conclusie waarmee Carla het alleen 
maar roerend eens kan zijn: “Het is 
simpel, we hebben twee soorten mensen: 
mannen en vrouwen. Meer keus is er niet.”

Mannen en vrouwen met allemaal hun 
eigen smaak, zo blijkt als de twee aan 
het eind van de avond afscheid nemen. 
“Begin juli is er weer karaoke”, zegt 
Carla. Herlines zuinige mond spreekt 
boekdelen. Karaoke is niet haar ding. 
En ook Carla zal na de zaterdagse 
boodschappen The Stable weer voorbij 
lopen. “Of er moet natuurlijk iemand zitten 
die ik ken, dan is het altijd gezellig.”

TWEE ROTTERDAMMERS RUILEN VAN KROEG EN MAKEN 
KENNIS MET ELKAARS WERELD. GAAT CARLA STRAKS NA DE 
BOODSCHAPPEN OP HET AFRIKAANDERPLEIN EVEN CHILLEN IN 
CAFÉ THE STABLE? EN HOUDT HERLINE VOORTAAN DE EERSTE 
ZATERDAG VAN DE MAAND VRIJ VOOR DE KARAOKE IN CAFÉ 
HET NIEUWE CONCERT?

JOUW KROEG,
MIJN KROEG.

14

TEKST: ELLEN MANNENS

FOTOGRAFIE: CHRIS BONIS

HERLINE LINDEBORG
Geboorteplaats: Willemstad, Curaçao
Beroep: Beheerder wijkgebouw Millinxparkhuis
Gezin: 4 kinderen, 7 kleinkinderen
Kroeg: The Stable (Feijenoord)

CARLA LEE
Geboorteplaats: Rotterdam
Beroep: Beheerder Wijkgebouw Oud-Charlois
Gezin: 2 kinderen, 1 kleinkind
Kroeg: Het Nieuwe Concert (Oud-Charlois) 

ROTTERDAMMER-RUIL

HET VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING HET VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING



16 17VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING

Touzani: Denk je dat jongeren nog meer 
gaan gamen dan nu al het geval is?
Fouad: “Denk het wel, ik ben bang 
dat de boys straks niet meer op straat 
voetballen en de PlayStations alles gaan 
overnemen.”
Arthur: “Nee, technologie gaat 
voetbalpleintjes juist vooruit helpen! De 
doelen worden elektronisch, lampen erbij 
en zo. Het wordt alleen maar harder, ik 
weet ’t zeker.” 

Touzani: Gaan robots ons leven en ons 
werk overnemen?
Koen: “Ik studeer ICT, dat wordt 
alleen maar groter. Ik krijg méér werk 
aangeboden straks.”
Arthur: “Of het zou kunnen dat ik in de 
toekomst een robot als vriendin heb? Ik 
weet het niet, ik zou het wel hard vinden, 
wel cool…. Waarom niet, als ze gewoon 
lekker is?! Je hoeft niet meer je best te 
doen voor iemand, ze is toch een robot.” 

Touzani: Waar werk je over twintig jaar?
Koen: “Waar ik dan werk? Zie je dat 
hoge gebouw, daar zit ik op de bovenste 
verdieping, dat is dan mijn office. Maar 
eigenlijk ben ik daar nog helemaal niet 
mee bezig. Ik studeer in Rotterdam omdat 
het de stad van de kansen is. Hier gebeurt 
veel. Dit wordt de grootste stad van 
Nederland denk ik, we gaan Amsterdam 
inhalen.” 

Touzani: Wat mis je in de stad?
Fouad: “Wat ik vooral zie is dat de 
jongeren niet echt een plek hebben om 
naartoe te gaan. Als ik kijk naar mijn 
jeugd, toen gingen we naar buurthuizen, 
pingpongen, siroop drinken, weer 
terugkomen. Dat was echt je tweede huis. 
Nu zie ik de boys op de hoek. Als ik naar 
mijn buurt kijk, daar zijn de buurthuizen 
gewoon gesloten.” 

Touzani: Wat zou je vinden van open 
buurthuizen? Waar een voetbalpleintje is, 
waar jij je muziektrack kan opnemen, er is 
muziek, wifi… 
Fouad: “Jaaa, met gratis wifi trek je 
iedereen, we hebben het over technologie 
toch? Zulke dingen moet je inzetten!” 
Koen: “Ik denk echt dat we een 
voorbeeldstad worden. Niet denken: 
Nederland is Amsterdam. Nederland is 
Rotterdam. Dat wordt het gewoon.”

‘ALS MIJN 
VRIENDIN 

EEN ROBOT 
IS, DAN HEET 
ZE SANDRA. 

SANDROBOT!’
- Arthur

PLEINTJES VS 
PLAYSTATION
SOUFIANE TOUZANI IN GESPREK MET JONGE ROTTERDAMMERS

17

Hoe zien jongeren de toekomst van hun stad? Wat missen 
ze en waar kunnen ze makkelijk zonder? Voetballer 
Soufiane Touzani nodigde Rotterdamse jongens uit om 
naast hem op de bank te komen zitten en vroeg ze het 
shirt van het lijf.

HET VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING HET VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING
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Rotterdammers zijn trots op de stad. We voelen ons nu en ook in 
de toekomst vooral Rotterdammer en daarna pas Nederlander of 
wereldburger. Een deel van ons identificeert zich vooral met een 
bepaalde wijk. Kwalificaties als ‘niet lullen maar poetsen’ en ‘niet 
achter de ellebogen’ typeren de Rotterdamse mentaliteit.
 
Velen zien de stad in 2037 graag als een internationale stad 
met veel culturen en de blik op de wereld gericht. Een stad 
waarin de bewoners relaxt met elkaar omgaan. Een flink deel 
is vóór gemengde wijken, die horen bij Rotterdam. Een te 
eenzijdige bevolkingssamenstelling in een wijk werkt afstand in 
de hand. Nu en in de toekomst vinden we verbinding, respect, 
goede omgangsvormen en verdraagzaamheid tussen groepen 
belangrijk. 
 
Digitalisering maakt het contact met elkaar sneller en makkelijker, 
maar vaak ook minder menselijk. Aan menselijk contact en een 
echt gesprek hechten alle Rotterdammers waarde. Velen vrezen 
dat eenzaamheid onder inwoners zal toenemen in de toekomst.
 
Diversiteit is in de gesprekken heel vaak genoemd, zowel in 
positieve als in negatieve zin. Veel Rotterdammers vinden het 
prima als de mix van culturen zo blijft of sterker wordt. Die 
diversiteit en daar met open vizier mee omgaan, zien we als 
wezenlijk kenmerk van de stad.
 

Er is ook een deel dat wenst dat mensen met een 
migratieachtergrond beter integreren. Een aantal geeft aan dat 
ze minder culturen in de stad willen, omdat ze zich minder thuis 
voelen. Bezwaren tegen nieuwkomers uit andere landen leven 
niet alleen bij Rotterdammers met een Nederlandse achtergrond 
maar ook onder hen met een migratieachtergrond. Een aantal 
Rotterdammers met een migratieachtergrond hoopt dat ze in de 
toekomst niet worden gediscrimineerd en beter worden bejegend.
 
Er zijn veel ideeën geopperd voor het bevorderen van verbinding, 
ook tussen verschillende etnische groepen. Dat begint met elkaar 
beter kennen; op school, op het werk en op straat. Rotterdammers 
denken dat betere ontmoetingsplekken daarbij gaan helpen. 

We denken dan aan speelplaatsen, buurthuizen en parken, aan 
buurtactiviteiten, verenigingsleven, winkels, een game-hal, cultuur 
en bibliotheken.
 
KORTOM
• We denken dat digitalisering het contact met elkaar minder 

menselijk maakt.
• We denken heel verschillend over diversiteit
• We willen dat er meer begrip komt tussen verschillende 

bevolkingsgroepen: jong en oud, arm en rijk, verschillende 
culturen

• We verwachten dat ontmoetingsplekken als buurthuizen en 
speelplaatsen de verbinding bevorderen

Meer informatie over de meningen van Rotterdammers is te vinden 
op hetverhaalvandestad.nl
 

‘HET MOET MET DIE 
MULTICULTI NIET TE GEK 
WORDEN.’

‘ROTTERDAM IS GROOT 
GEWORDEN MET DIVERSITEIT; 
HET VERBINDT ONS MET DE 
HELE WERELD.’

‘BELANGRIJK IS EEN 
ONTMOETINGSPLEK IN DE 
WIJK WAAR JE WOONT, 
GERUND DOOR 
WIJKBEWONERS ZELF.’

VERBINDING IN HET KORT.

ROTTERDAM NU. 

Er zijn totaal 993 eettentjes 
met 51 verschillende keukens (BRON: OBI / IENS)

54% is trots op de buurt (BRON WIJKPROFIEL 2016)

VERSCHILLENDE NATIONALITEIEN
IN ROTTERDAM

1992 2017 

138 168

HOE KIJK JIJ AAN TEGEN DIVERSITEIT 
IN DE TOEKOMST?

OP GESPREKMETDESTAD.NL VROEGEN WIJ DE ROTTERDAMMERS:

‘DIVERSITEIT IS POSITIEF! DIT HOORT BIJ ROTTERDAM’ 
IS HET MEEST GENOEMD IN WEST (34,9%) 
EN HET MINST IN ZUID (20,6%)

 Ik voel me steeds minder thuis in Rotterdam 6,9%
 Ik wil graag minder verschillen 11,4%
 Ik denk er neutraal over  21,9%
 Een beetje diversiteit is beter 34%
 Diversiteit is positief! Dit hoort bij Rotterdam 25,8%

‘IK VOEL ME STEEDS MINDER THUIS’
 IS HET MEEST GENOEMD IN ZUID (13,3%) 

EN HET MINST IN WEST (2,4%)13,3%
ZUID

2,4%
WEST

De meningen van Rotterdammers samengevat.

20,6%
ZUID

34,9%
WEST
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Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk voor een 
mooie toekomst van de stad? De Rotterdammers spreken 

klare taal. Onderwijs staat op nummer één.

TOP 10
MEEST GENOEMDE 
ONDERWERPEN.

WAARIN WILLEN 
ROTTERDAMMERS INVESTEREN?

20 HET VERHAAL VAN DE STAD 

ONDERWIJS 
Ontwikkel talent bij jongeren. De jeugd heeft de toekomst, daar moet 
energie naartoe.

GROEN
Meer groen: meer parken en bomen. Groen betekent rust en veiligheid. En de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten. 

DUURZAAMHEID 
Meer hergebruiken. Bouwen aan de circulaire economie. Inzetten op groene energie en 
lokale voedselproductie. De luchtkwaliteit verbeteren: een autovrije of -luwe binnenstad. 

VEILIGHEID 
Veilig gaat samen met schoon en heel. Meer cameratoezicht en meer blauw op straat. 
Bewaakte fietsenstallingen.

WONINGEN 
Er is behoefte aan meer goede, duurzame en betaalbare woningen. Koester de mix van 
mensen en houd dus een goede balans tussen huizen voor hoge en lage inkomens. Pak 
verloedering aan.

OPENBAAR VERVOER EN FIETSEN
OV moet er 24/7 zijn, met goede verbindingen en comfort. Stimuleer het fietsen met 
veilige fietspaden. Rotterdam moet dé fietsstad van de wereld worden. Goed gedrag 
belonen.

INNOVATIE 
Rotterdam moet koploper zijn als schone haven. Zet in op innovatie in duurzaamheid en 
zet in op kenniseconomie.

WERKGELEGENHEID
Zet in op het pakken van de kansen in de economie; dat creëert werkgelegenheid. Let op 
banen voor lager opgeleiden.

SCHONE STAD
Schoon voelt veilig en leefbaar. Geen troep en zwerfafval. Zorg voor openbare toiletten. 
Schone straten en parken zijn ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Meer 
toezicht en ‘opvoeding’.

VERBINDING TUSSEN MENSEN
Begrip hebben voor elkaar, elkaar accepteren en vertrouwen hebben in de ander. Dit 
bereiken door mensen bijeen te brengen. Faciliteer ontmoeting en dialoog. Zet in op 
buurthuizen. Wees vriendelijk en groet elkaar.FOTOGRAFIE: IRIS VAN DEN BROEK 

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT



VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING VERHAAL VAN DE STAD VERBINDING22 2322 23

‘PLAATS OUDERENWONINGEN NAAST 
STUDENTENWONINGEN ZODAT 
JONGEREN TEGEN VERGOEDING 
ZORGTAKEN OP ZICH NEMEN.’

JONG 
EN OUD.

Het is een wisselwerking. Als er goede voorzieningen 
zijn in een wijk, betaalbare woningen en veel groen, 
dan kunnen alle generaties blijven meedoen. Sámen 
leven. Dan kunnen kinderen lekker buitenspelen. En 
worden jongeren verleid om achter hun spelcomputer 
vandaan te komen. Maar het is niet zo dat daarmee 
alles is geregeld. Rotterdammers zien ook een taak 
voor zichzelf. Om sociale netwerken uit te bouwen als 
beweging tegen eenzaamheid en de donkere kant van 
digitalisering. Om het netjes te houden in de buurt. 
Maar ook om meer te gaan sporten en te bewegen.

FOTOGRAFIE: DAARZIJN

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT

HET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUDHET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUD
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We worden jonger, ouder én we groeien. Doordat jongeren en jong volwassenen naar 
de stad trekken blijven we jong. Tegelijkertijd wordt een deel van de bevolking ouder 
door een aantal ontwikkelingen.  

BRON: GEMEENTE ROTTERDAM

Omdat er relatief veel jonge mensen in Rotterdam wonen 
groeit het aantal eenpersoonshuishoudens sterker dan 
landelijk. Jongere mensen blijven vaker langer alleen wonen 
dan de generatie voor hen. Daarnaast trekt de stad ook 
mensen aan die niet op een traditionele manier samenleven. 
 

Een deel van de bevolking wordt ouder door innovaties in 
de zorg, een gezondere levensstijl en omdat mensen langer 
blijven leven met chronische aandoeningen.

HET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUD24

VERGROENEN 
EN VERGRIJZEN.

ROTTERDAM BLIJFT EEN

ROTTERDAM BLIJFT 
JONG DOOR

GROEIEND 
AANTAL

STEEDS
MEER
NATIONALITEITEN

1 STUDENTEN
2 JONG VOLWASSENEN (WERK)
3 VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANT

JONGE 
STAD
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75+’ERS

1997 2017 prognose 2037

totaal 589.965
totaal 634.264

totaal 691.000

133.487 138.467 146.000

362.930
399.708 414.000

93.548
96.089

131.000

0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65+ jaar

De vergrijzing is in Rotterdam beduidend minder dan het 
landelijk gemiddelde. Dit komt door jongeren die voor hun 
opleiding naar de stad trekken, jong volwassenen in verband 
met hun werk en door vluchtelingen en arbeidsmigranten. 
Rotterdam blijft een jonge stad. Het aandeel ouderen in 2030 
is in Rotterdam 18% tegenover 24% landelijk. 
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“In wat voor wijk ik het liefst wil wonen over twintig jaar? Hier!”, 
stelt Frank van Bemmel zonder aarzelen, terwijl hij een koud 
biertje neerzet voor zijn vijftig jaar jongere naamgenoot Frank de 
Vries. Het is koel en rustig in zijn minimalistische appartement aan 
de smalle zijstraat van de Bergweg. “Deze buurt is dorpsachtig 
en zeer divers. Ik schat dat 20 procent van de bewoners hier van 
oorsprong Nederlands is. Er is veel contact, iedereen zegt elkaar 
gedag”, verklaart Van Bemmel. 

Frank de Vries knikt. “Zelf wil ik over twintig jaar wonen in een 
wijk die hip is, maar rustig. Niet zo volgebouwd als hier”, wijst 
hij richting de straat beneden. Hij denkt even na. “Katendrecht of 
het Lloydkwartier, bijvoorbeeld. Een gemengde wijk is zeker leuk. 
Maar ik vind het belangrijk dat er ook veel van mijn vrienden en 
leeftijdgenoten wonen, dat dat de leidende groep is.” 

Waar zijn kinderen tegen die tijd goed kunnen opgroeien, is 
ook deel van de overweging. Maar als hij om die reden Berkel 
en Rodenrijs als woonplaats oppert, trekt van Bemmel een vies 
gezicht. “Dat lijkt mij nou helemaal niets, als je jong bent. Dan 
zou ik altijd voor Katendrecht gaan. Daar is het dan toch veel 
leuker.” 

“Er zit wel lekker veel horeca en het is er modern, dat vind ik 
ook belangrijk als ik straks 43 ben.” “Nou”, lacht Van Bemmel, 
“Het zijn anders vooral koffietenten, ga toch gewoon in de kroeg 
zitten.” 

Ja, een goede stamkroeg is cruciaal in je wijk, lacht De Vries 
ook. En dan serieuzer: “Ik vind het vooral belangrijk dat er veel 
speelruimte is voor kinderen, dat ze er leuk kunnen opgroeien. 
Katendrecht heeft dat. De wijken zijn er blokkig, open en goed te 
overzien. Dat vind ik prettig. Niet zo dicht als in Overschie, waar 
ik vandaan kom. Daar heeft criminaliteit te veel kans.” 

26 HET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUD

TEKST: WILLEMIJN SNEEP

FOTOGRAFIE: CHRIS BONIS

DE STAD IS 
OPEN, EEN 
STAD VAN 
MENSEN. 
DAT MOET 
ZO BLIJVEN.
Duo-interview kunstenaar Frank van Bemmel (73) en 
student internationale bestuurskunde Frank de Vries (23). 

‘EEN HIPPE WIJK MET HORECA, 
MAAR OOK RUST EN RUIMTE VOOR 
KINDEREN.’
- Frank de Vries
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“En geef ruimte aan jonge ondernemers”, vindt Van Bemmel. “Zij 
zorgen dat een plek gaat lopen. Kleine winkeliers brengen voor 
mij leven in een wijk.” Niet alleen een traditionele groenteboer, 
vult De Vries aan, maar net zo goed een shishalounge, 
avondwinkel of rotizaak maken een wijk aantrekkelijk. 

Ook heel belangrijk vindt De Vries een centrale plek om samen 
te komen. Dat missen veel mensen en jongeren in hun wijk”, 
ziet hij. “Plekken waar je je kunt ontwikkelen, kunt oriënteren 
op wat je wilt in het leven, waar de groep solide is en je kunt 
leren van de vele jaargangen voor je. Voor mij is dat mijn 
studentenvereniging.” “Maar dat kan ook een muziekschool,  
of een buurthuis zijn, toch?” oppert Van Bemmel. “Zolang het 
maar vanuit de mensen zelf ontstaan is.” 

Meer toezicht van camera’s, vinden zowel jonge als oude Frank 
prettig. “Qua privacy heb ik daar helemaal geen probleem mee, 
ik zorg gewoon dat ik me fatsoenlijk gedraag. Het is juist fijn als 
de overheid steeds beter toezicht houdt”, stelt De Vries. Daar is 
Van Bemmel het ‘compleet mee eens’. “Ik voel me superveilig. 
Ik heb overal gewoond en nooit iets meegemaakt. Ja, in Berkel, 
daar zou ik me onveilig voelen. Daar gaan ’s nachts alle 
gordijnen dicht. Als er hier iets zou gebeuren, is er gelijk volk op 
straat.” 

Ondanks hun leeftijds- en generatieverschil zijn de tafelgenoten 
het eens over de basisvoorzieningen van een goede wijk. “Een 
kroeg, een supermarkt, een slager.” “En een pinautomaat en 
aardige mensen”, vult De Vries aan. 

Wat daarvoor nodig is? “Geef bewoners de ruimte om zelf hun 
wijk te ontwikkelen”, vindt De Vries. “Rotterdammers willen graag 
en weten wat goed is voor hun wijk. Als gemeente sla je bijna 
altijd de plank mis als je wilt bedenken wat er moet gebeuren.” 
Een wijk moet geen gemeentelijk project zijn, legt hij uit. “Laat de 
keuzes aan de wijkbewoners zelf.” 

‘FIJN ALS DE OVERHEID 
MEER TOEZICHT HOUDT.’
- Frank de Vries

‘WIJKEN WORDEN DORPEN, 
ER IS MEER PERSOONLIJK 
CONTACT.’
- Frank van Bemmel

HET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUDHET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUD

Het gesprek komt op de zorg, die steeds 
kleinschaliger moet worden. Daar zijn beiden 
het over eens. “Nu al kan ik op het Eudokiaplein 
bloedprikken, ik hoef niet naar het ziekenhuis”, 
noemt Van Bemmel als voorbeeld. “Het is fijn als 
wijken steeds meer eigen voorzieningen hebben. 
Meer dorpsachtig en met ruimte voor persoonlijk 
contact.” Minder centralisatie dus, en zorg aan 
huis als dat nodig is. Dat beaamt De Vries ook. 
Maar tegelijkertijd moeten patiëntendata breed 
gedeeld worden. “Mijn apotheek moet kunnen 
zien wat ik in het ziekenhuis doe, dat is fijn en 
zelfs noodzakelijk voor meer decentrale zorg”, 
stelt Van Bemmel.

“Als Rotterdam straks 700.000 inwoners heeft 
zijn we een veel te grote groep om centraal te 
managen”, weet De Vries ondanks zijn leeftijd uit 
ervaring. Als lid van de Jongerenraad zat hij met 
initiatieven uit de hele stad om de tafel. De raad 
wilde overkoepelend zijn, maar dat werkte niet. 
Waarom niet, wil Van Bemmel weten. “Het lijkt 
mij een fantastisch initiatief.” “De gaten tussen 
groepen waren te groot”, legt De Vries hem uit. 
Hij gebaart breed met zijn handen. “We konden 
niet met z’n allen om de tafel, niet stadsbreed.” 
Van Bemmel: “Ik ben het niet met je eens, denk 
ik. Je kunt altijd van elkaar leren, al is het maar 
door te lezen over elkaars ervaringen.” Zijn 
naamgenoot geeft wat toe: “Binnen een wijk is 
het ook wel goed om met verschillende groepen 

om de tafel te gaan, maar met groepen uit de 
hele stad, dat gaat niet.” 

EEN STAD VOOR ALLE ROTTERDAMMERS
Ze vinden elkaar direct weer zodra het over de 
stad zelf gaat. Die liefde delen de twee geboren 
en getogen Rotterdammers. Hun stad is open, 
een stad van mensen. Dat moet zo blijven, dus 
moet beleid gericht zijn op alle Rotterdammers. 
“Ik vond dat je net een heel goed punt had, toen 
je vertelde over die onpersoonlijke brief van de 
gemeente”, zegt De Vries tegen Van Bemmel. 
Die veert direct op: “Ja, die brief was copy-
paste, letterlijk. Je kon er niks mee, het nodigt 
niet uit om met je zorgen naar de gemeente toe 
te gaan.” “Dat is niet hoe Rotterdam is”, vinden 
beiden. “Ambtenaren moeten ambassadeur van 
de stad zijn, mensen die het idee geven dat ze 
zich hard voor je maken als bewoner.” 

Vereenzaming, vergrijzing, ziet De Vries als 
‘een serieus iets’. Het is belangrijk dat ouderen 
niet alleen op hun kamer zitten en opgesloten 
raken. “Aan de Binnenweg zit zo’n mooi 
bejaardenhuis, waar altijd mensen samen in de 
tuin op een bankje zitten. Daar zou ik oud willen 
worden”, zegt hij. Van Bemmel, vol ongeloof: 
“Echt waar? Laat mij maar hier blijven.” 

En hij vervolgt: “Alles staat of valt met 
gezondheid en mobiliteit. Het is zo belangrijk 
dat ouderen nog zelf overal heen kunnen. In 
hun wijk, maar ook met het gratis OV. Dat is 
fantastisch.” De Vries vertelt dat hij regelmatig 
met een aantal studenten met ouderen gaat 
lunchen. Die twee groepen mixen in wijken 
of woongebouwen, vindt hij een heel goed 
idee. “Er zijn heel veel groepen in de stad die 
voor anderen willen zorgen”, besluit De Vries. 
Dan moet hij gaan. De twee schudden elkaar 
de hand, misschien komen ze elkaar ooit nog 
tegen. “Succes”, wenst Van Bemmel zijn jonge 
naamgenoot. “Succes, in je verdere leven.” 



 1. Duurzaam gebouwde woningen (60,5%)

 2. Flexibele woningen die je beter kan aanpassen  (53,4%)

 3. Woningen bereikbaar voor mensen met een 
 kleine beurs  (44%)

 4. Meer variatie aan woningen door zelfbouw en 
 minder regels  (33,5%)
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JONG EN OUD IN HET KORT.
In 2037 telt de stad zo’n 700.000 inwoners. Met naar 
verhouding meer ouderen en waarschijnlijk ook meer mensen van 
buiten Nederland. 

Veel Rotterdammers geven aan te willen leven in gemengde 
wijken. Waar jong én oud woont, uit verschillende sociale 
klassen, met een diverse culturele achtergrond en met 
uiteenlopende inkomens en opleidingsniveaus. Een stad voor 
iedereen. Op dit moment is de bevolkingssamenstelling in enkele 
wijken erg eenzijdig. Dit willen we in 2037 graag anders.
Rotterdammers houden van een schone en veilige stad, ook in de 
toekomst. Ze ergeren zich aan vandalisme, overlast en rommel 
op straat. Hoe voller de stad, hoe groter de kans dat we overlast 
ervaren van zwerfvuil, verkeershinder en mensen die voor overlast 
zorgen in de openbare ruimte. 

De meeste mensen voelen zich veilig genoeg om overdag of 
’s nachts op straat te zijn. We willen richting 2037 wel meer 
voorlichting en strenge handhaving om overlast tegen te gaan. Er 
zijn suggesties zoals meer buurtvaders, meer blauw op straat en 
cameratoezicht, al waarschuwt een enkeling dat Rotterdam niet 
de stad van ‘big brother’ moet worden. 

Rotterdammers vinden het belangrijk dat woningen in de 
toekomst betaalbaar zijn voor iedereen, vooral voor starters en 
ouderen. We zien de stijgende huizenprijzen met zorg aan en 
zijn bang dat er voor de oorspronkelijke bewoners geen ruimte 
meer is in de binnenstad. Ook moeten woningen zijn afgestemd 
op de behoeften: flexibele, levensloopbestendige woningen, 
eenpersoonswoningen, woningen voor gezinnen en voor ouderen. 
Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om wonen en werken te 
combineren en de wens voor duurzame woningen neemt toe.
‘Zorg voor wijken met speelmogelijkheden en activiteiten die de 
jeugd achter hun smartphone vandaan lokken.’

De woningen staan in 2037 bij voorkeur in een groene, gezonde 
en veilige wijk met schone lucht, waar kinderen veilig kunnen 

opgroeien en waar je naar buiten kunt om te bewegen.
Voor de jeugd moeten er voldoende speelmogelijkheden en 
activiteiten zijn zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook willen 
we veilige plekken en verkeersveilige routes. Er is behoefte aan 
buurthuizen voor jongeren en ouderen.

Uit de gesprekken blijkt dat er veel eenzaamheid is, vooral 
onder ouderen. We hebben geen hoge pet op van robots 
en zorg op afstand. Een belangrijk aandachtspunt voor de 
toekomst is daarom dat er gewerkt wordt aan sociale netwerken 
en ontmoetingsplekken. Goede relaties blijven in de toekomst 
cruciaal voor je eigen vitaliteit. Veel ouderen zeggen tijd te 
hebben om anderen te helpen.

Sport en beweging zijn belangrijk voor de gezondheid. Ouders 
vinden het fijn vinden als er straks voorzieningen zijn in de wijk 
die kinderen aanzetten tot bewegen. Van springkussens, veilige 
fietspaden en sportvelden tot fitnessgroepen. Ze willen daar zelf 
een bijdrage aan leveren. Als de wijk ‘rollator proof’ is, blijven 
ouderen straks langer in beweging.
 
KORTOM
• We willen graag meer variatie qua bevolkingssamenstelling in 

wijken
• We willen buurthuizen en activiteiten voor (hang) jongeren en 

ouderen
• We denken dat sociale netwerken helpen tegen eenzaamheid
• We voelen weinig enthousiasme voor robots en zorg op 

afstand
 
Meer informatie over de meningen van Rotterdammers is te vinden 
op hetverhaalvandestad.nl 

‘MAAK DE STAD MEER LEVENSLOOP 
BESTENDIG ZODAT MENSEN IN EEN 
BEPAALDE FASE VAN HUN LEVEN NIET 
HOEVEN TE VERHUIZEN OM IN HUN 
BEHOEFTE TE KUNNEN VOORZIEN.’

‘ZORG VOOR WIJKEN MET 
SPEELMOGELIJKHEDEN EN 
ACTIVITEITEN DIE DE JEUGD 
ACHTER HUN SMARTPHONE 
VANDAAN LOKT.’

ROTTERDAM NU. 

Meest voorkomend zijn één-persoonshuishoudens met 

46,1% (BRON: BUURTMONITOR 2017 OBI)

13% van de 65+ inwoners is (zeer) ernstig eenzaam 
(BRON GEZONDHEIDSMONITOR)

TOP 3 WONINGTYPES IN ROTTERDAM

26,2%  Eengezinswoning
23,9%  Portiekwoning zonder lift
23,7%  Portiek/galerijwoning met lift

WELKE WONINGEN MOETEN WE NU 
VOORAL BOUWEN OM ONS OP DE 
TOEKOMST VOOR TE BEREIDEN?

OP GESPREKMETDESTAD.NL VROEGEN WIJ DE ROTTERDAMMERS:

‘WONINGEN BEREIK-
BAAR VOOR MENSEN 
MET EEN KLEINE BEURS’ 
IS HET MEEST GENOEMD 
IN ZUID (52,4%) 
EN HET MINST IN 
CENTRUM (38,5%)

‘DUURZAAM 
GEBOUWDE 
WONINGEN’ 
IS HET MEEST GENOEMD 
IN WEST (67,2%) 
EN HET MINST IN ZUID 
(57,3%)

‘FLEXIBELE 
WONINGEN DIE 
JE BETER KUNT 
AANPASSEN’ 
IS HET MEEST GENOEMD 
IN CENTRUM (60%) 
EN HET MINST IN WEST 
(50%)

Er konden meerdere antwoorden 
worden gegeven. Top 4:

De percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat Rotterdammers meerdere antwoorden konden geven 
(60,5% heeft duurzaam gebouwde woningen gekozen, maar ook een aantal andere antwoorden)

HET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUDHET VERHAAL VAN DE STAD JONG EN OUD

De meningen van Rotterdammers samengevat.
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LULLEN 
EN 
POETSEN 
DUS.

Hoezo een Gesprek met de Stad? 
Rotterdam is toch niet lullen maar poetsen? 
En als je dan toch een gesprek wil, hoe 
doe je dat eigenlijk? Wat doe je er mee? 
Het zijn terechte vragen voor wie een 
gesprek met de stad start. Ik zie de 
volgende antwoorden. 

Laten we beginnen bij het begin. Waarom 
een gesprek om iets te zeggen over de 
toekomst van de stad? De gemeente had 
prima een visie of strategisch plan kunnen 
opstellen. Er waren toekomstverkenningen 
en er lag allerlei informatie uit 
publieksonderzoek. En er was ook 
gewoon een collegeprogramma. 
Waarom dan nog iets anders? 

Precies daarom. 
Omdat een gesprek iets heel anders is dan 
een analyse of een collegeprogramma. De 
toekomst niet uitrekenen, maar met elkaar 
beelden van de lange termijn delen. Hoe 
zie je jezelf over twintig jaar en in welke 
stad wil je dan wonen? Wat zou je willen 
en wat zou je tegen elke prijs willen 
voorkomen? Dat zijn haakjes voor een 
gesprek over wat er voor mensen écht toe 
doet. Soms moet je eerst lullen voordat je 
goed kan poetsen. 

Rotterdam voerde letterlijk een gesprek. 
Het is contact, geen analyse. In het 
Gesprek met de Stad hebben mensen het 
samen over hún stad en hún toekomst. 

Dat levert een schat aan informatie 
op. Wensen, angsten en verlangens; 
rijkere informatie kan ik mij voor een 
beleidsmaker amper voorstellen. Niet 
hapklaar te vertalen in beleid, wel een 
kompas om de komende periode op te 
koersen. 

Maar klopt al die informatie wel? Is het 
onderzoek wel goed? Dat hangt af van 
of je onderzoek als schatgraven of als 
strandjutten ziet. Bij schatgraven weet je 
wat je zoekt en ga je planmatig op zoek 
naar het antwoord op de vraag. Als de 
kaart klopt en je volgt de aanwijzingen 
kom je op de goede uitkomst uit. Dan is   
de vraag terecht of de kaart in dit 
geval goed was: de goede vragen, een 
representatief publiek, geen storende 
variabelen? 

Bij strandjutten ligt dat anders. Dan breng 
je jezelf in positie om betekenisvolle 
observaties te doen. Door na de storm 
op het strand te zijn vergroot je de kans 
om iets te vinden. Het Gesprek met de 
Stad is voor mij bij uitstek strandjutten. 
De gemeente die zich op allerlei plekken 
in contact brengt met heel verschillende 
groepen mensen. Vooraf is niet duidelijk 
wat je er vindt en wie er zullen zijn, maar 
de variëteit aan plaatsen en gelegenheden 
zorgt voor een prachtige opbrengst aan 
signalen. Rijp en groen, een kakofonie van 
waardevolle geluiden. 

Dan de laatste vraag: wat doe je met 
al het materiaal dat je op het strand 
hebt verzameld? Hoe kom je van lullen 
toch weer op poetsen uit? Ook hier is 
de vorm van het gesprek cruciaal. Een 
gesprek is meer dan informatie ophalen. 
Althans, in het dagelijks leven is dat wel 
zo. Als je samen iets spannends gaat 
doen dan wil je eerst contact maken, 
de ander begrijpen, weten wat hem of 
haar bezighoudt. Een gesprek zet alle 
betrokkenen aan het denken. 

Het Gesprek met de Stad leidt tot 
Rotterdammers die met andere ogen, meer 
bewust nadenken over hun toekomst. En 
tot ambtenaren die zich beter kunnen 
verplaatsen in wat Rotterdammers bezig 
houdt. 

Rotterdammers maken hun stad: gemeente, 
bewoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties. Niet door eindeloos te lullen, 
maar door flink te poetsen. Toch laat het 
Gesprek met de Stad zien dat zo nu en 
dan de tijd nemen om te praten zo gek 
niet is. 

‘DIT IS NIET HAPKLAAR 
TE VERTALEN IN BELEID, 
WEL EEN KOMPAS OM 
DE KOMENDE PERIODE 
OP TE KOERSEN.’ 

‘OP WEG 
NAAR EEN 
NOG MOOIERE 
STAD IN 2037.’
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‘GOED ONDERWIJS,
DAAR BEGINT HET.
DAT MEER AANSLUIT OP 
WAAR HET LEVEN OVER 
GAAT IN ROTTERDAM EN 
IN DE WERELD.’

TALENTEN.

Veel van de banen van nu 
bestaan straks niet meer. Maar 
er is vertrouwen dat daar veel 
nieuw werk voor terugkomt. 
Digitalisering stuwt veranderingen, 
maar vakmanschap blijft ook in 
de toekomst belangrijk. Werk? 
Het liefst in de vorm van een vaste 
baan. Rotterdammers willen dat 
iedereen mee kan doen en gelijke 
kansen heeft: dus ook de mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en 
kinderen waarvan de ouders niet 
in staat zijn om ze te begeleiden.

FOTOGRAFIE: MARC HEEMAN

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT

HET VERHAAL VAN DE STAD TALENTEN HET VERHAAL VAN DE STAD TALENTEN
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BAAN VAN DE TOEKOMST 
OF DE TOEKOMST VAN JE BAAN.

HUISARTS    
Atabey Senyurek, huisarts Rotterdam
“Mensen zijn in de toekomst nog beter geïnformeerd, dat brengt 
het gesprek tussen huisarts en patiënt op een hoger niveau.”
“De ‘zorghokjes’ gaan verdwijnen. Curatieve zorg, chronische zorg 
en welzijn gaan op in een integrale zorgsector. Het is niet effectief 
om iemand met veel sociale problemen en stress alleen voor zijn 
stress te behandelen, zonder aanpak van zijn andere problemen.”
“Ik voorzie zorg-wijkteams, aangestuurd door de huisartsenpraktijk. 
Het verblijf van een patiënt in het ziekenhuis wordt steeds korter en 
dat maakt het traject daarna steeds intensiever. Ouderen wonen 
langer thuis en psychiatrische patiënten worden ambulant begeleid. 
De zorg komt dan allemaal in het vangnet van de huisarts. Onze 
taak zal voor een deel veranderen naar delegeren en aansturen 
van bredere teams.”

LERAAR  
Karin Hut, docent Grafisch Lyceum
“Alles wat je over een onderwerp wilt of moet weten kun je als 
leerling zelf makkelijk op internet vinden. Leraren worden coaches 
en de toegevoegde waarde van de leraar is maatwerk en 
persoonlijk contact. Met de nadruk op persoonlijk.”

BANKIER    
Jan Nieuweboer, Rabobank
“Je bankzaken zijn in de toekomst onderdeel van je dagelijkse 
activiteiten. Je wasmachine rekent vanzelf af met het goedkoopste 
energiebedrijf van dat moment. Spaargeld wordt automatisch 
daar gestald waar je het beste rendement haalt. Technologie 
regelt het onder water voor je.”
“De invloed van technologie op banken is enorm. Jouw data 
zullen ook echt van jou zijn. Het zal overal voor je beschikbaar 
zijn en de basis vormen voor alle transacties. Maar als jouw data 
echt van jou zijn, dan moeten banken ongelooflijk veranderen om 
relevant te blijven.”
“Wie weet is rond 2037 geld niet meer nodig. Iets van waarde 
is niet altijd in geld uit te drukken. We handelen onderling en 
betalen onderling. Zonder tussenkomst van banken. Met geld? Of 
iets anders van waarde. Ruilhandel van de nieuwe tijd.”

KRAANMACHINIST    
Jan Peeman, Maasvlakte 2
“De automatisering is niet te stoppen. Er zal geen machinist meer 
op de kraan zitten, maar er is altijd wel een operator nodig. Ook 
met de nieuwste kranen is er bij het lossen op het schip mankracht 
nodig omdat de omstandigheden nooit honderd procent 
controleerbaar zijn.”
“Machines dragen geen verantwoordelijkheid. In de haven zullen 
altijd mensen werken. Ik kan het me in ieder geval niet anders 
voorstellen.”

ILLUSTRATOR   
Ron Schuijt, illustrator, animator
“Illustraties worden interactief, de illustratie reageert op jou. 
Dat kan augmented reality zijn via je scherm of een game. De 
grenzen tussen game, illustratie en animatie vervagen.”
“Ik denk dat je als illustrator gaat werken met hybride 
oplossingen: stock beelden die je op allerlei manieren kunt 
aanpassen.”

huisarts / welzijn coachende leraar

kraandrijvers bankier

huisarts / welzijn coachende leraar

kraandrijvers bankier

huisarts / welzijn coachende leraar

kraandrijvers bankier

illustrator

huisarts / welzijn coachende leraar

kraandrijvers bankier

Je hebt een job, maar bestaat die ook nog in 2037? Blijft het vak waarvoor  
je bent opgeleid zoals het is of ziet het er compleet anders uit in de toekomst?  
Vier Rotterdammers stellen zichzelf de vraag.

TEKST: MO KRUISMAN
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IN DE TOEKOMST HEBBEN MEER 
MENSEN FLEXIBEL WERK. WAT ZOU 
JOUW VOORKEUR HEBBEN?

Rotterdammers zien dat de arbeidsmarkt verandert. De 
digitalisering en flexibilisering nemen toe. We verwachten dat 
er in de toekomst banen wegvallen, maar ook dat er veel voor 
terugkomt. Bijvoorbeeld banen in de nieuwe economie, werk in de 
deeleconomie of in de vorm van sociaal ondernemerschap.
 
Het opnieuw creëren van ‘Melkert-banen’ of het invoeren van een 
basisinkomen zijn suggesties voor meer werkgelegenheid en meer 
bestaanszekerheid. Door een basisinkomen zouden meer mensen 
een bijdrage leveren, omdat ze minder zorgen hebben over hun 
inkomen. 
 
Veel Rotterdammers willen in de toekomst het liefst een vast contract, 
vooral jongeren. Flexibele contracten geven onzekerheid, iets dat 
Rotterdammers niet graag zien. Wel willen we graag flexibele 
werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. Maar werken op 
een kantoor blijft populair vanwege het contact met collega’s.
 
Ondanks de veranderingen op de arbeidsmarkt is de verwachting 
niet dat iedereen minder gaat werken en dat we in 2037 meer vrije 
tijd zullen hebben. Rotterdammers betrekken deze trends niet op 
hun persoonlijke situatie. Stadsexperts en ondernemers houden er 
wel rekening mee dat er een groeiende groep mensen moeite zal 
hebben aansluiting te houden met de arbeidsmarkt.  
 
Een bijdrage leveren aan de zorg? Dat willen we doen voor 
familie en vrienden. Rotterdammers met een migratieachtergrond 
willen vaker familie in huis nemen. Dit vraagt wel een ander 
woningaanbod.
 

Vrijwilligerswerk vinden Rotterdammers belangrijk. Dat moet niet 
verplicht worden: je doet het immers vanuit je hart. Mensen die 
in de bijstand zitten, verlangen een andere waardering van hun 
verplichte bijdrage. “We moeten in de toekomst geen banen 
wegbezuinigen en de gaten vullen met mensen uit de bijstand met 
een tegenprestatie.”
 
Rotterdammers denken dat banen van de toekomst andere 
vaardigheden vragen. Zoals kritisch en creatief denken en 

digitale vaardigheden. Mensen moeten zich blijven scholen 
om veranderende vakkennis bij te houden. Er moet een goede 
aansluiting en wisselwerking zijn tussen het onderwijs en de praktijk.
 
Onderwijs zou in 2037 meer moeten doen: jongeren 
voorbereiden op het leven. In de toekomst geeft het onderwijs 
ruim aandacht aan normen en waarden, identiteit en 
burgerschap. Dit maakt dat kinderen straks ook nog gewoon les 
moeten krijgen in een klas. Want daar kun je goed aan deze 
vaardigheden werken. Leraren moeten zich kunnen inleven in 
de thuissituatie van hun leerlingen, ook als die uit een andere 
cultuur komen. Schooluitval moeten we bestrijden. Digitalisering 
in het onderwijs zien we als belangrijke trend. Met voordelen, 
maar het moet niet doorschieten. Een robot voor de klas vinden 
we ongewenst. De leraar krijgt juist een steeds grotere rol in de 
toekomst. Ook jongeren vinden dat. De leraar wordt leercoach, 
die kinderen op hun eigen individuele leerlijn met hun eigen 
talenten begeleidt. Maatwerk dus.
 
Rotterdammers vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke 
kansen krijgen. Ook kinderen uit gezinnen waarvan de ouders 
niet in staat zijn om hen te begeleiden in hun ontwikkeling. De 
aanbeveling is om ook te investeren in deze ouders, zodat ze hun 
kind beter kunnen helpen. We verwachten dat leerlingen met een 
vakopleiding straks meer kansen krijgen, omdat de maakindustrie 
toeneemt. Er moet dan in die opleidingen meer aandacht komen 
voor de aansluiting bij de praktijk en voor het opbouwen van 
netwerken.
 
KORTOM
• We willen het liefst een vast contract
• We hechten aan bestaanszekerheid voor iedereen
• We willen dat onderwijs in de toekomst ook aandacht geeft 

aan burgerschap en identiteit 
• We willen geen robot voor de klas
• We denken dat vakopleidingen kansrijk zijn door de 

toenemende maakindustrie

Meer informatie over de meningen van Rotterdammers is te vinden 
op hetverhaalvandestad.nl

TALENTEN IN HET KORT.
‘LAAT BEDRIJVEN LESPROGRAMMA’S 
ONTWIKKELEN: ZIJ HEBBEN DE 
ERVARING EN EXPERTISE.’

‘GEEN FLEXIBELE BANEN, HET GEEFT 
ONRUST ALS JE KEER OP KEER HOORT 
DAT JE HALFJAAR CONTRACT NIET 
VERLENGD KAN WORDEN.’

OP GESPREKMETDESTAD.NL VROEGEN WIJ DE ROTTERDAMMERS:

BRON: EVR 2017 / SSB / CBS / BEWERKING OBI / ARBEIDSMARKTANALYSE

WERKGELEGENHEID IN ROTTERDAM

2000 2008 2015 

318.524 320.780 308.344

AANTAL ZZP’ERS ACTIEF IN REGIO ROTTERDAM

2009  2012  2014 

35.400 47.900 53.700

ROTTERDAM NU. 

41% van de Rotterdamse groep 8 leerlingen krijgt 
HAVO/VWO advies

 Zekerheid van een vaste baan  (18,7%)

 Meer vast  (25,9%)

 In balans  (26,3%)

 Iets meer flexibel  (19,6%)

 Flexibiliteit en vrijheid  (9,4%)

SCORES ‘ZEKERHEID VAN EEN VASTE 
BAAN’ (NAAR GEBIED)

27,2%
ZUID

21,6%
OOST

16,3%
CENTRUM

14,5%
NOORD

13%
WEST

HET VERHAAL VAN DE STAD TALENTEN HET VERHAAL VAN DE STAD TALENTEN

De meningen van Rotterdammers samengevat.
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‘ROTTERDAM MOET ZICHZELF
BLIJVEN, GEEN HIPSTERPARADIJS.’

BELEVING.
Rotterdam is in trek. Maar de stad moet wel zichzelf 
blijven. Stad van de Rotterdammers, vinden we.  
Leve de levendigheid en de afwisseling. Dus blijven 
inzetten op contrast in de stad. Met architectuur,  
meer gebruikmaken van de rivier, meer festivals  
en levendige wijken.

FOTOGRAFIE: IRIS VAN DEN BROEK

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT

HET VERHAAL VAN DE STAD BELEVINGHET VERHAAL VAN DE STAD BELEVING
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“Maar het wordt allemaal wel zakelijker in 
de horeca in Rotterdam”, moet zijn vrouw 
toegeven.
 
ONBEGREPEN
De tijd van Rotterdam als onbegrepen, 
half opgebouwde stad lijkt voorbij. “Nu 
moeten we gewoon de modernste stad 
van het land worden”, vindt een lid van 
de studentenhardloopvereniging die net 
met zijn clubgenoten heeft afgesproken op 
het Stationsplein. Ze zijn niet de enigen 
die hier hun rondje Rotterdam starten. 
De fietsparkeergarage spuugt toeristen 
op leenfietsen uit. Terwijl de ene groep 
uitgelegd krijgt wat er in 1940 gebeurde 
waardoor de stad nu zo modern is, maakt 
een andere groep zijn eerste onwennige 
meters op de fiets. 
“Het zou wel mooi zijn als we toeristen 
en normale Rotterdammers een beetje 
gescheiden kunnen houden”, merkt één 
van de studentenhardlopers op. “Dat 
gebeurt eigenlijk al. De toeristen zitten in 
de Markthal, de gewone Rotterdammer 
loopt buiten op de markt.” Het is zelfs 
voor deze twintigers wennen, zo’n stad 
die bijna af is. “Kunnen we niet weer wat 
platgooien? Ik wil wel wat gebouwen 
nomineren.”
 
ROTSTAD
“Ik vind het nog steeds een rotstad”, 
zegt Tim een paar meter verderop op het 
Kruisplein. Hij komt uit Amersfoort en het 
is dat er vandaag een skate-competitie 
op de straten van Rotterdam aan de 
gang is, anders was hij hier niet geweest. 
“Rotterdam is denk ik wel skatehoofdstad 
van Nederland door die moderne 
architectuur. Maar toch. Deze stad mist 
charme, omdat het zo weinig historie heeft.”
 
Hij lijkt vandaag redelijk alleen te staan 
in zijn oordeel. Rotterdam is in trek. Zelfs 
met het blote oog zijn de signalen al 
te zien. De Hop-On Hop-Off bus heeft 
een Rotterdamse uitvoering gekregen, 
groepjes dagjesmensen proberen zich 

staande te houden op kangoo jumps 
of segways, het aantal gidstochten, al 
dan niet met thema, is geëxplodeerd, 
maar de grootste explosie lijkt deze 
zaterdag het aantal vrijgezellenfeesten.  
Voornamelijk vriendinnengroepen 
slenteren door de stad, te herkennen aan 
plastic tiara’s met tekst ‘Bride to be’ en 
bijpassende minisluier. Waarom hier een 
vrijgezellenfeest vieren? “We komen hier 
bijna allemaal vandaan”, is het logische 
antwoord van de toekomstige bruid die 
met haar groepje het Binnenwegplein 
oversteekt. “Waarom zou je weggaan als 
je hier alles in je stad hebt? We hebben 
net een escape room gedaan, maar wat er 
hierna komt weet ik nog niet.” “We gaan 
zo paaldansen”, fluistert de organisator 
van het vrijgezellenfeest ons toe als de 
toekomstige bruid buiten gehoorafstand is.
 
TÉ BRUISEND
Van stad die vooral geliefd was bij zijn 
eigen inwoners, veranderde Rotterdam in 
een stad waar een buitenstaander zich 
ook durft te wagen. Wordt het daardoor 
té bruisend? Van Fred mag het nog 
wel gekker. “Weet je wat mijn andere 
favoriete stad is?”, zegt hij op het terras 
van Melief Bender. Op zijn mobieltje laat 
hij een filmpje zien dat hij eerder maakte 
in New York. Het lawaai van het verkeer 
wordt nog eens overstemd door drie 
brandweerwagens met luide sirenes. Freds 
ogen beginnen te twinkelen. Dat is toch 
mooi? Claus is niet onder de indruk. “Dan 
vind ik Rotterdam mooier, maar als we 
dan een andere stad moeten kiezen, dan 
ga ik voor Gent. Leuke kroegjes en lange 
tafels, waardoor je vanzelf met andere 
mensen aan de praat raakt. Dat is mooi.”

De tijd dat Rotterdam van 
‘ons’ Rotterdammers was, 
is voorbij. De rest van de 
wereld lijkt ook verliefd 
te worden op onze ooit 
onbegrepen stad. Hoe blij 
worden we van de nieuwe 
interesse? Een rondje 
Rotterdam op een zonnige 
zaterdagmiddag brengt het 
antwoord. 

 
Kippenvel krijgt hij als hij over de Witte 
de With loopt. “Al die mensen en al die 
terrassen vol, dan ben ik echt trots op 
mijn stad.” Fred, generatie babyboom en 
geboren en getogen Crooswijker, zit met 
zijn vrouw Wil – “geboren op de Rechter 
Rottekade” – op het terras van Melief 
Bender aan de Oude Binnenweg. Even 
bijkomen na een rondje stad. Vanochtend 
pakten ze de metro vanuit Prinsenland. 
Tien minuutjes en dan staan ze midden 
in de bedrijvigheid van de stad. “We 
zijn net naar die nieuwe tent van Gordon 
geweest”, zegt Wil. “Die man is echt wel 
slim hoor. Je kijkt zo over de Coolsingel uit 
en die wordt straks alleen maar mooier. 
Daar kunnen wat mij betreft niet genoeg 
restaurantjes en cafés zitten.”
Ze is van 1950, maakte de hele 
wederopbouw van dichtbij mee en dat 
maakt haar extra trots op haar stad. Een 
trots die een tafel verder wordt gedeeld. 
Daar zitten nog twee ras-Rotterdammers: 
“Oké, we wonen nu wel in Rhoon.” Ze 
zijn één generatie jonger. De twee stellen 
raakten net spontaan met elkaar aan de 
praat. “Dat vind ik zo leuk aan zulke 
cafés”, zegt Jolanda.
“Dat knusse van vroeger, zoals je dat 
hier in de straat hebt, kun je niet meer zo 
terugvinden in de stad”, zegt haar man 
Claus.
“Dan moet je zoeken”, zegt zijn vrouw 
ad rem.
“Ja, je hebt ze wel, op de Kaap en hier op 
de Binnenweg.”

DE TOERISTEN 
KOMEN.

‘NU MOETEN WE 
GEWOON DE MODERNSTE 
STAD VAN HET LAND 
WORDEN.’
- Student

HELP
TEKST: ELLEN MANNENS

FOTOGRAFIE: CHRIS BONIS
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Steden zijn meer en meer in trek als vestigingsplaats voor mensen 
en bedrijven. Met name jongeren en hoger opgeleiden zijn 
mobiel en laten zich bij hun keuze voor een woonplaats sterk 
leiden door factoren die de aantrekkelijkheid van een stad als 
woonmilieu bepalen.
 
Wat moeten we doen om de stad aantrekkelijk te houden voor 
toekomstige generaties? Veel Rotterdammers zetten in op de 
levendigheid en afwisseling. De stad die vertier biedt en die 
inspireert. Met de mooie architectuur en het historisch erfgoed. De 
stad die nog meer gebruik maakt van de rivier, bijvoorbeeld door 
activiteiten aan het water te organiseren.
 
Het Rotterdam van de toekomst boeit jongeren en prikkelt ouderen 
om mee te doen. We moeten inzetten op wonen in levendige 
wijken met een lokaal gericht aanbod van voorzieningen en 
kleine bedrijven, waardoor het contact tussen de mensen en de 
gezelligheid toeneemt. De levendigheid is voor veel mensen een 
reden om in de stad te wonen; die bindt mensen aan Rotterdam.
 
De stad waar veel mensen op straat zijn en waar voor iedereen 
wat te doen is. Een stad met een gevarieerd winkelaanbod, 
een breed cultuuraanbod en een uitgaanscultuur, een breed 
aanbod van openbare voorzieningen, festivals en evenementen. 
De verschillende culturen horen daar bij: de mix op straat, de 
diversiteit aan eettentjes en het Zomercarnaval.
 

Rotterdammers denken dat er straks nog veel meer dan nu 
online zal gebeuren, zoals dienstverlening en winkelen. We zien 
met zorg dat er veel winkels leeg staan en hopen dat er in de 
toekomst winkelstraten en winkelgebieden zullen blijven, want 
dat brengt mensen bij elkaar. Winkels mogen langer open zijn en 
winkelgebieden kunnen met gezelligheid en voetgangersgemak 
mensen langer vasthouden.
 
De binnenstad mag voor velen nog wat bereikbaarder worden. 
Vooral vanuit Zuid en met name voor ouderen. Met parken en 

pleinen als rustpunten. We verwachten veel van het openbaar 
vervoer en de fiets. Bij de dienstverlening hopen we dat in 
de toekomst de mogelijkheid van persoonlijk contact met de 
aanbieder blijft bestaan.
 

Er is wel een grens aan de levendigheid. Veel Rotterdammers 
verwachten dat er in de toekomst veel meer toeristen komen. 
Dat is goed voor de economie en geeft levendigheid, maar het 
moet niet zo worden als in Amsterdam. Daar heeft de toerist de 
stad overgenomen en is wonen in de stad voor gewone mensen 
onbetaalbaar geworden. De stad moet wel ónze stad blijven!
 
KORTOM
• We willen veel levendigheid in de stad
• We verwachten veel van het OV en de fiets
• We denken dat dienstverlening en winkelen nog meer online 

zullen gaan
• We willen niet dat de stad wordt overgenomen door toeristen
• We denken dat er nog meer gebruik kan worden gemaakt van 

het water

Meer informatie over de meningen van Rotterdammers is te vinden 
op hetverhaalvandestad.nl

 
 

BELEVING IN HET KORT.

‘TOERISTEN ZIJN GOED VOOR DE 
ECONOMIE, MAAR HET MOET NIET 
ZO WORDEN ALS IN AMSTERDAM, 
WAAR DE TOERIST DE STAD HEEFT 
OVERGENOMEN. DE STAD MOET WEL 
ÓNZE STAD BLIJVEN!’

‘HARDCORE FEESTEEEENNNN 
DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM!’

ROTTERDAM NU. 

TOP 5 ATTRACTIES
Diergaarde Blijdorp
Spido
Euromast
Plaswijckpark
SS Rotterdam (BRON: OBI / R’DAM FESTIVALS)

AANTAL HOTELOVERNACHTINGEN 
IN ROTTERDAM X1000

2012 2016 

1.216 1.632

WELKE VOORZIENINGEN WIL JE IN DE 
TOEKOMST MEER IN JE BUURT? 

OP GESPREKMETDESTAD.NL VROEGEN WIJ DE ROTTERDAMMERS:

 1. Meer cultuur en gezelligheid: theater, 
 bibliotheek, horeca  (51,9%)
 2. Meer buitenruimte: parken, speelpleinen  (49,1%)
 3. Meer mobiliteit: openbaar vervoer en 
 fietsenstallingen (27,8%)

Er konden meerdere antwoorden worden gegeven. Top 3:

65-PLUSSERS 
NOEMEN DE 
BEHOEFTE AAN 
MEER MOBILITEIT 
HET MEEST 
(38,2%), 
25-39-JARIGEN 
HET MINST (21,5%)

DE LEEFTIJDSCATEGORIE 
TUSSEN 25 EN 54 
JAAR NOEMT DE 
BEHOEFTE AAN MEER 
BUITENRUIMTE 
HET MEEST (58%), 
65-PLUSSERS HET MINST 
(36,7%)

58%
VAN DE 25-54 JARIGEN

21,5%
VAN DE 25-39 JARIGEN

36,7%
VAN DE 65-PLUSSERS

38,2%
VAN DE 65-PLUSSERS

De meningen van Rotterdammers samengevat.

De percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat Rotterdammers meerdere antwoorden konden geven 
(51,9% heeft meer cultuur en gezelligheid gekozen, maar ook een aantal andere antwoorden)
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Van 7 tot en met 13 april vond het 
Gesprek met de Stad LIVE plaats. Elke dag 
in een ander deel van de stad, elke dag 
met een andere spoken word artiest als 
gast en elke dag op rijm. Gesprek met de 
Stad LIVE werd afgesloten met een Spoken 
Word Battle in L2. 
 
Derek zijn bijdrage lees je hiernaast.  
Wil je weten wat Bjorn Romy, M., BNice, 
Elten Kiene en Marianne Hirschfeld  
in de melk te rijmen hadden?  
Kijk op hetverhaalvandestad.nl

WAT EEN WEELDE,
...door de wildernis en dat nog op een bank wel. 
Waar ik ‘m deelde, zonder hindernis; zo vormde ik 
een bankstel. De helft van een duo, wil u ook een 
stukje mee? Over later praten, het ‘nu’ is altijd al 
passé.

“ De waarheid ligt op straat, het gebeurt allemaal hier. 
De waarheid ligt op straat, de werkelijkheid is papier: 
regels, regels, regels, die oplossing brengt problemen. 

Zijn we bang het LOS te laten LOPEN, blijven we VAST ZITTEN in 
systemen.”

Dit is de tijd van jonge makers, die moeten we ruimte geven. 
Faciliteren boven controleren, voor artiesten en ondernemers. Zij 
moeten niet tegengewerkt maar juist vooruit geholpen worden. 
Oók als het de vraag is of ze beantwoorden aan wat ‘kwaliteit’ is, 
volgens de gevestigde orde.

Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar we hebben nog wel 
even. Over 20 jaar is dat naar ik mag hopen toch wel beter.

“ Yo, die bank kan rijden”, klinkt een jongeman z’n reflex. 
Aangevuld met de woorden: “Ja man, kaolo flex.” Hij 
ziet de stad veranderen, overwegend positief. 

Maar hij ziet ook verdeling en dat bevalt ‘m niet:

“Je merkt gewoon dat heel veel mensen angstig zijn van binnen. 
Dat ze dan niet ‘s avonds laat in de tram naast me durven zitten. 
Als er weer eens iets gebeurd met een aanslag hier of daar, krijg 
je op je werk ofzo weer vragen. En da’s raar.”

Raar omdat ik denk van: wat heb ik ermee te maken? Raar met 
een -k op het einde, omdat woorden kunnen raken. Ik hoop op 
meer verbinding, wederzijds begrip. Dat we allemaal integreren, 
niet alleen jij of ik. Ieder verhaal heeft meerdere kanten toch? Ja 
toch, minstens twee. Dan is verbetering nooit eenzijdig; help dan 
van beide zijden mee.

“ Kijk, sommige mensen zijn kansarm, kun je zeggen dit 
of dat. Maar die vallen buiten de boot, dat hoort bij een 
grote stad. Ik bedoel het niet zo hard hoor, je mag het 

allemaal niet zeggen. Maar niet iedereen kan welkom zijn, daar 
heb je je bij neer te leggen.”

Ik vraag deze meneer naar wat hij dan had gedaan, als hij aan 
de andere kant van zijn verhaal zou staan. Geen antwoord. Daar 
komt een dame aangelopen.

“ Ik ben hier geboren, in een hele andere tijd. En altijd 
als ik er loop, ben ik de weg een beetje kwijt. Nou ligt 
dat aan mij hoor: oud en half kreupel bovendien 

maar het zou wel fijn als de ouderen werden gezien. De 
gebouwen zijn net de mensen; zó uiteenlopend, dat spreek(t) 
mij aan. En de waterkant is mooi hè, maar daar wordt te weinig 
mee gedaan.”

Willekeurige mensen, vier als oogst van de dag. En de vijfde ben 
ik zelf, als dat van u mag.

Mag dat?

Onze stad kan buigen, bukken of barsten en onze stad 
kan breken. Maar de mensen die er wonen blijven 
maken, geven, spreken. We vinden van alles over hoe 

vooruitgang te boeken. En vinden is makkelijk en dikke prima; als 
we vooraf willen zoeken.

Een stad in tweeën, op vele fronten, vele mensen aan de kant. 
Maar houden we het gesprek in leven, blijf ik geloven want: op 
praten en ook luisteren, zal DOEN altijd volgen. Als wij doen in 
het klein, zal een grotere morgen volgen. In m’n eentje bereik ik 
weinig en daar doe ik nog minder aan. Klinkt wellicht wat ZWAK 
maar ik weet hoe STERK we SAMEN staan.

Zo veel mensen, mochten we spreken en lang niet allemaal... 
Maar we hebben erg ons best gedaan en hun gevoel vertaald. 
Trots ben ik op Rotterdam, al die mensen met een eigen stem. Blij 
ben ik met BNice, met Bjorn Romy en met M.. Blij ben ik Mariana 
en met Elten op de bank. Aan iedere Stadsdichter deze week, 
betuig ik grote dank.

En u, bedankt voor het luisteren, dat telt misschien nog wel het 
meest. Laten we de inspiratie omzetten in daden, opdat ‘het 
Gesprek’ in 2037 ook echt duurzaam blijkt te zijn geweest.

1

2

3

4

5
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‘DUURZAAM MOET NET 
ZO NORMAAL WORDEN 

ALS TANDENPOETSEN.’

DUURZAAM.

Schone stad en schone lucht, een groene en 
gezonde leefomgeving. Rotterdammers denken 
daarmee aan de toekomst van hun kinderen en 
kleinkinderen. Ze verwachten geen halve, maar 

héle grote maatregelen om dit te realiseren. 
Daarbij hoort: inzetten op duurzame energie, 

elektrisch vervoer, minder consumeren, gezonde 
voeding en beweging en goede zorg die je ook  

zelf mag invullen en vormgeven.
FOTOGRAFIE: OSSIP VAN DUIVENBODE

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT
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“Een natuurlijke omgeving is goed voor mensen. 
Om een stad als Rotterdam leefbaar en gezond 
te houden, moeten we daarin investeren. Wat 
mij betreft: als het kan, een groen dak erop.

Begroeid dakoppervlakte is ook goed voor 
bijvoorbeeld bijen en vogels. Je geeft een 
stukje natuur terug. Bovendien is het een goede 
waterbuffering, om piekbelasting van het riool te 
voorkomen tijdens hoosbuien.

Zelf kom ik uit Pernis. Een dorpje dat niet groter 
kan worden. Het ligt ingeklemd tussen de Maas, 
Shell, de snelweg en een bedrijventerrein. 
Heerlijk rustig en groen.

Rotterdam is nu erg aantrekkelijk. Er komen veel 
mensen op bezoek en we krijgen veel aandacht. 
Eindelijk hebben we door op wat voor mooi 
plekje we hier zitten. Mobiliteit is daarom een 
belangrijk onderwerp. Vervoer over water is 
goed, maar een metrolijntje erbij zou niet gek 
zijn.”

“Faciliteer het fietsen, gooi de brommers eruit, 
stimuleer het delen van elektrische auto’s. We 
moeten immers nog wel kúnnen bewegen in zo’n 
drukke stad. Maak fijne brede fietspaden. En 
mooie parkeerplekken voor fietsen. Ruim en met 
een groen haagje eromheen, vóór de ingang 
van gebouwen. Daarom ga je immers op de 
fiets, om er direct te zijn.
 
Ik ben veel bezig met groen in de stad. 
De Groene Connectie bijvoorbeeld, is een 
wandeling langs groene initiatieven in 
Delfshaven. Groen nodigt uit tot beweging, tot 
iets dóen: om doorheen te lopen, om keihard 
in te werken, of om samen te genieten van de 
schaduw. 

Naast het fysieke effect op je gezondheid, 
bevordert groen het sociale, de omgang tussen 
mensen. Rotterdam heeft meer plekken nodig 
waar je in het groen kan zijn. Hoeveel bestrating 
heb je echt nodig? Er kan best wat stoep uit.”

“Groen, is het eerste waar ik aan denk bij een 
leefbare stad; aan een gevoel van ruimte. Het 
transport in de stad moeten we veranderen, 
zorgen dat er minder herrie is. Winkels met 
elektrische auto’s bevoorraden bijvoorbeeld. 

Elke grote stad heeft een uitdaging wat betreft 
uitstoot. Rotterdam groeit, wordt steeds drukker. 
We hebben nu die emissiezone en je ziet steeds 
meer OV-fietsen. Dat scheelt.
 
Deelauto’s zijn een goede oplossing. Als je 
tegenwoordig onder de dertig bent, is een 
auto bezitten sowieso niet haalbaar. Het is een 
gedachte van gister: niet te betalen en je kan 
hem toch nergens parkeren. En daarbij, in de 
wereld van morgen woon en werk je in een en 
dezelfde stad, dat maakt een auto overbodig.

Het zijn kleine stappen waar ik het over heb. 
Waar het echt om gaat is energie. Zonder 
overstap naar duurzame energie redden we 
het niet. En: Rotterdam moet zelfvoorzienend 
worden.”

“Groene gebouwen die energie kunnen leveren, 
daar denk ik aan. En dat kán. Ze maken de  
lucht en het water schoon en koelen de stad.  
Het mooie is, dat kan op een natuurlijke manier 
met wat lokaal voorhanden is. 

Bewust energie gebruiken is ook materiaal weer 
opnieuw gebruiken. We kennen nu nog de term 
afval, maar dat woord zal verdwijnen denk ik. 
Iets dat verder onbruikbaar is, bestaat namelijk 
niet. Alles is grondstof.
 
Nu rommelen we maar wat aan met afval. 
Het is in feite nog één heterogene stroom. 
Hergebruik kost daardoor veel moeite. De 
oplossing zit in dingen homogeen maken 
en standaardiseren. Bijvoorbeeld één soort 
bioplastic, of bouwmateriaal met dezelfde 
lengte, breedte en hoogte. Dan ontstaan er 
meerdere afvalstromen, die je makkelijker kan 
onderscheiden en benutten. Sinaasappelschillen 
zijn zo’n afvalstroom; een hele waardevolle.  
Met Van Blankensteyn maken we er zeep van. 
Het maakt écht schoon. En, je kan nog veel  
meer met die schillen.”

GROEN. KÚNNEN 
BEWEGEN.

SCHONE 
LUCHT.

BEWUST ENERGIE 
GEBRUIKEN.

NIENKE BOUWHUIS
Architect en oprichter Krachtgroen

LORENZO VAN GALEN
De Wereld van Morgen Podcast

DINANT VERSCHOOR
Specialist duurzame daken

ALEXANDER PRINSEN
Zero waste consultant

TEKST: ILSE BREGET

FOTOGRAFIE: CHRIS BONIS
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DUURZAAM IN HET KORT.
Veel Rotterdammers hechten veel belang aan een duurzame 
stad. We vinden een schone, groene en gezonde leefomgeving 
belangrijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. 
Met name de luchtkwaliteit baart ons zorgen, daar willen we 
richting 2037 met opvallend grote maatregelen wat aan doen.
 
Volgens veel Rotterdammers moeten er in de toekomst minder 
auto’s in de stad komen. We denken aan een autoluwe of zelfs en 
een autovrije binnenstad. Ook een heffing per kilometer en minder 
parkeerplaatsen zijn opties, evenals het stimuleren van elektrisch 
vervoer en het mogelijk maken van zelfrijdende auto’s. Er is ook 
een kleinere groep Rotterdammers die juist meer ruimte voor de 
auto wil. 
 
Goede alternatieven voor de auto zijn wel nodig: beter en 
goedkoper openbaar vervoer dat frequenter rijdt en van deur tot 
deur vervoert. En meer ruimte voor fietsers, met meer fietspaden 
die van betere kwaliteit zijn.
 
De wens voor meer groen in de stad van 2037 leeft sterk. Groene 
plekken zijn de longen van de stad. Ook kunnen we er sporten, 
buiten spelen en vrije tijd doorbrengen. We dromen over parken 
en grote bomen in de straten, maar ook over geveltuinen en 
daktuinen.
 

Het stimuleren van duurzame energie moet vooral doorzetten. 
Bijvoorbeeld door het subsidiëren van zonne- en windenergie 
en het collectief opwekken van energie. Maar ook door 
kolencentrales te sluiten.
 
Mensen moeten een stuk bewuster keuzes maken. Door te 
consuminderen, de auto wat vaker te laten staan, spullen te delen, 
op te letten met energieverbruik en lokaal geproduceerd voedsel 
te kopen. Leer kinderen, zowel op school als thuis, het belang van 
de natuur en duurzaamheid. Ook volwassenen hebben hierover 
meer voorlichting nodig. Geef ‘duurzaam’ vooral een hip imago.
Belast vervuiling, vervuilende producten en plastic 

verpakkingsmateriaal. Pak de echte vervuiler aan. Ook kan er 
meer gestuurd worden op gescheiden inzamelen en beter omgaan 
met afval. En geef als gemeente het goede duurzame voorbeeld.
 
GEZONDE STAD
Veel Rotterdammers kijken heel breed naar het begrip 
gezondheid. Voeding is een serieus onderwerp voor de toekomst. 
De overheid moet sturen op de mix van restaurants en op gezond 
voedsel in supermarkten en kantines. Gezond voedsel moet voor 
iedereen betaalbaar worden. Bewoners hebben wel een eigen 
verantwoordelijkheid.
 
De relatie tussen gezondheid en bewegen is voor velen duidelijk. 
Bewegen moet straks voor iedereen betaalbaar zijn; overheid 
en werkgevers kunnen hierbij helpen. Zo zou de infrastructuur 
van de stad meer kunnen uitnodigen tot bewegen. Bijvoorbeeld 
door wandelpaden, fietspaden en meer speel- en sportvelden. 
Technologie en gamification kunnen helpen om jongeren meer 
te laten bewegen. Bewoners moeten uiteindelijk zelf voor een 
gezonde leefstijl kiezen. 
 
Preventie wordt steeds belangrijker, maar de kwaliteit van de zorg 
moet ook in de toekomst behouden blijven. Dat blijft voor een 
groot deel de verantwoordelijkheid van de overheid. Tegelijkertijd 
willen we ruimte om de zorg zelf te organiseren, bijvoorbeeld in 
de vorm van een thuiszorg-collectief.
 
Ook in 2037 moet er aandacht zijn voor betere ouderenzorg, 
dat is een zorgpunt. Ook is de menselijke maat in de zorg 
een belangrijk punt. Bewoners willen niet door robots worden 
verzorgd. Het gebruik van technologie is goed, maar mag nooit 
ten koste gaan van het persoonlijk contact. Passende zorg bij de 
verschillende culturen in Rotterdam is ook een aandachtspunt. 
 
KORTOM
• De luchtkwaliteit baart ons zorgen
• We willen minder vervuilende voertuigen in de stad
• We vinden dat iedereen bewuster duurzame keuzes kan 

maken
• We willen dat de stad uitnodigt tot bewegen
• We dromen van meer bomen
• We hechten aan zorg ouderen

Meer informatie over de meningen van Rotterdammers is te vinden 
op hetverhaalvandestad.nl

‘DE AUTO DE STAD UIT, IEDEREEN OP 
DE FIETS. ALS HET VEILIGER IS OM TE 
FIETSEN, DAN FIETSEN DE JONGERE 
GENERATIES OOK EN ZULLEN ZE DIT 
BLIJVEN DOEN. MAAK FIETSEN WEER 
COOL.’ ROTTERDAM NU. 

68.000 
Rotterdammers wonen langs wegen met veel autoverkeer

62% 
van de Rotterdammers doet aan sport (BRON: WIJKPROFIEL)

AANTAL LAADPALEN IN ROTTERDAM

2012 2014 2016 

212 1.237 2.000

WELKE MAATREGELEN MOETEN WE 
NU AL NEMEN VOOR EEN DUURZAME 
STAD IN DE TOEKOMST?

OP GESPREKMETDESTAD.NL VROEGEN WIJ DE ROTTERDAMMERS:

‘FIETSKILOMETERVERGOE-
DING IPV AUTOKILOME-
TERVERGOEDING’ WORDT 
HET MEEST GENOEMD 
IN WEST (39,9%) EN HET 
MINST IN CENTRUM (25,1%)

 1. Veel extra groen en veel bomen  (63,4%)

 2. Overheid investeert in duurzame energie (59,1%)

 3. Subsidie voor duurzame energie thuis (46,3%)

 4. Verbod op vervuilers als vrachtverkeer 
 en cruiseschepen (38,3%)

 5. Fietskilometervergoeding ipv 
 autokilometervergoeding  (32,4%)

‘VERBOD OP 
VERVUILERS’ WORDT 
HET MEEST GENOEMD 
DOOR 65-PLUSSERS 
(47,8%) 
EN HET MINST DOOR 
JONGEREN (27,2%)

‘OVERHEID INVESTEERT’ WORDT 
HET MEEST GENOEMD DOOR 
JONGEREN (69,9%) EN HET MINST 
DOOR 65-PLUSSERS (50%).
‘EXTRA GROEN EN BOMEN’ WORDT 
DOOR ALLE LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
EVENVEEL GENOEMD.

‘OVERHEID INVESTEERT 
IN DUURZAME ENERGIE’ 
WORDT HET MEEST 
GENOEMD IN CENTRUM 
EN WEST (65,2%) EN HET 
MINST IN ZUID (50,2%)

Er konden meerdere antwoorden 
worden gegeven. Top 5:

HET VERHAAL VAN DE STAD DUURZAAM HET VERHAAL VAN DE STAD DUURZAAM

De meningen van Rotterdammers samengevat.

De percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat Rotterdammers meerdere antwoorden konden geven 
(63,4% heeft veel extra groen en veel bomen gekozen, maar ook een aantal andere antwoorden)
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HET AANTAL ROTTERDAMMERS GAAT GROEIEN. 
HOEVEEL PEUTERS, KLEUTERS, KINDERS, STUDENTEN, 
VOLWASSENEN EN SENIOREN ZIJN ER STRAKS?

SCHOLIEREN / STUDENTEN
12 - 23 JAAR

BABY’S, PEUTERS EN KLEUTERS
0 - 5 JAAR

SENIOREN
65 JAAR EN OUDER

VOLWASSENEN
23 - 65 JAAR

KINDEREN
5 - 12 JAAR

BRON: OBI, BEVOLKINGSPROGNOSE ROTTERDAM, 2015
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DE STAD MOET DE PIPPI
LANGKOUS-MENTALITEIT
VASTHOUDEN:
‘IK HEB HET NOG NOOIT
GEDAAN, DUS IK DENK
DAT IK HET KAN.’

MEEDENKEN
EN MEEDOEN.

Geef ruimte, want Rotterdammers willen meedenken 
en meedoen. Faciliteer kleine en grote initiatieven  
en blijf als overheid een beetje op afstand. Zeker  
waar het de persoonlijke levenssfeer betreft. De 
overheid blijft tegelijkertijd een belangrijke factor. 
Rotterdammers verwachten dat de overheid in de  
lead blijft op onderwerpen als leefomgeving, 
leefbaarheid, veiligheid en milieu. Dat creëert  
zekerheid en vertrouwen. 

FOTOGRAFIE: OSSIP VAN DUIVENBODE

ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT

HET VERHAAL VAN DE STAD MEEDENKEN EN MEEDOEN HET VERHAAL VAN DE STAD MEEDENKEN EN MEEDOEN
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LATEN DOEN OF

GROTERE ROL OVERHEID GROTERE ROL BURGERS

ZELF DOEN?
Een overheid op afstand die faciliteert, of een overheid die in de lead 
is? Veel mensen hebben een duidelijk idee over welke rol burgers en 
overheid moeten spelen. En de visies per onderwerp zijn ook zeer 
verschillend. Aan de ene kant wordt gevraagd of de overheid zich 
terugtrekt, aan de andere kant is er ook behoefte aan een overheid die 
juist meer aanwezig is en een nog sterkere rol gaat spelen.

‘OVERHEID ZOU 
NETWERKEN MOETEN 
STIMULEREN EN PARTIJEN 
BIJ ELKAAR MOETEN 
BRENGEN.’

‘MEER HANDHAVING OP 
SCHOON, VEILIG, MILIEU, LIK 
OP STUK BELEID.’

‘BEWONERS MEER INVLOED 
OP LEEFOMGEVING, BIJV 
ZELFBESTUUR OVER GROEN IN 
DE WIJK.’

‘MEER RUIMTE GEVEN 
VOOR EXPERIMENTEN, 
BIJV DOOR ZONES AAN TE 
WIJZEN WAAR MEER KAN.’

‘LUISTER NAAR DE JEUGD.’

‘LOKALE INITIATIEVEN FACILITEREN, 
ALTERNATIEVE CIRCUITS NIET 
NEGEREN MAAR MOGELIJK 
MAKEN, ALLEEN INGRIJPEN ALS 
HET VERKEERD GAAT.’

‘LAAT MENSEN ZELF 
DINGEN REGELEN 
ALS PENSIOEN EN 
WERKTIJDEN.’

‘GEEF DE STAD DE KANS OM ZELF INITIATIEF TE 
NEMEN. GEEF DE KADERS AAN, HOUD DIE 
SCHERP EN GEEF DAARBINNEN VRIJHEID.’

‘MEER AANSPOREN OM TE SPORTEN.’

‘GEZONDE LEEFSTIJL 
STIMULEREN.’

‘VOORLICHTING OVER 
DUURZAAM GEVEN.’

‘GOEDE VOEDING STIMULEREN.’

‘BALLEN TONEN: WELKE 
BESTUURDER DURFT ZIJN 
NEK UIT TE STEKEN VOOR 
DUURZAAMHEID?’

‘KINDEREN NORMEN EN 
WAARDEN LEREN.’

‘INVESTEREN IN LEERKRACHTEN.’

‘OVERHEID MOET GOED 
VANGNET BIEDEN VOOR 
DEGENEN DIE ZICHZELF NIET 
REDDEN.’

59HET VERHAAL VAN DE STAD MEEDENKEN EN MEEDOEN
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De overheid heeft in 2037 veel verschillende rollen in de ogen van 
Rotterdammers. De gemeente zal in bewoners, maatschappelijke 
instellingen en ondernemers vaker partners zoeken om samen 
maatschappelijke vraagstukken op te pakken.
 
Mensen willen meer invloed op hun buurt, hun wijk en hun stad. 
Zowel burgers als ondernemers geven aan een bijdrage te willen 
leveren. De gemeente zou meer gebruik moeten maken van de 
energie in de stad: ruimte bieden, kleine en grote initiatieven 
faciliteren en alleen ingrijpen als het echt verkeerd gaat.
 
Rotterdammers verwachten van de gemeente dat ze mensen bij 
elkaar brengt, aan netwerken bouwt en die voedt met informatie, 
kennis en aandacht. Met zo min mogelijk regels, want die werken 
verstikkend.
 

Er is geopperd een wethouder van Initiatief en Ondernemerschap 
te benoemen, die de speelruimte bewaakt. En om jongeren in het 
stadsbestuur op te nemen vanwege de broodnodige vernieuwing. 
Ambtenaren zouden de wijken in moeten gaan om daar in de 
praktijk mensen op maat bij te staan. De gemeente moet overzicht 
houden en haar rol steeds aan de omstandigheden aanpassen.

Velen zien ook voordelen van bureaucratie. De overheid moet de 
beslissingen blijven nemen over investeringen in de wijk. Dat creëert 
betrouwbaarheid en zekerheid. Vooral voor de leefomgeving, 
leefbaarheid, veiligheid en milieu zien we het liefst dat de gemeente 
het voortouw neemt. En we hechten aan regels die consequent 
worden gehandhaafd. De meeste bewoners en ondernemers 
verwachten overigens niet dat de overheid die positie opgeeft. 
Sterker nog: we denken dat in 2037 de belangrijke besluiten in de 
samenleving nog op de traditionele manier tot stand komen.
 
Als het om de persoonlijke levenssfeer gaat, vinden nogal wat 
Rotterdammers dat de overheid meer op afstand moet staan. 

Voorheen regelde de overheid de toegang tot zorg, onderwijs, 
werk en pensioenen. Doe in de toekomst een beroep op 
zelfredzaamheid en laat meer aan de bewoners zelf over. Zonder 
mensen vervolgens te verplichten voor anderen te zorgen. Veel 
Rotterdammers zorgen vanuit zichzelf al voor anderen. Over het 
algemeen verwachten we in de toekomst meer dingen samen te 
doen: helpen op school, klussen voor elkaar of vrijwilligerswerk bij 
buurtactiviteiten. Een behoorlijk deel zegt zelf collectief thuiszorg te 
gaan organiseren.
 
Basisvoorzieningen moeten goed toegankelijk blijven. Tijdens veel 
gesprekken werd gewezen op de menselijke maat. Rotterdammers 
vinden het belangrijk dat er persoonlijk contact tussen de bewoners 
en de gemeente blijft. We willen ook dat ambtenaren zich meer 
in de Rotterdammers verplaatsen die het minder goed hebben. Zo 
kunnen we de afstand tussen overheid en burger overbruggen.
 
De stadsexperts maken zich wel zorgen over de Rotterdammers die 
niet mee kunnen komen en niet door de instanties worden bereikt. 
Volgens hen bieden juist lokale initiatieven kansen om achterblijvers 
en afhakers weer bij de stad te betrekken.
 
KORTOM
• We willen dat jongeren meer invloed krijgen.
• We blijven persoonlijk contact tussen gemeente en burger 

belangrijk vinden
• We vinden dat de overheid ook in de toekomst een belangrijke 

rol moet spelen bij investeringen
• We vinden dat mensen niet verplicht moeten worden tot zorg 

voor anderen. Dat doen ze uit zichzelf wel.
• We vinden dat er meer aan bewoners zelf moet worden 

overgelaten, zonder teveel regels  

Meer informatie over de meningen van Rotterdammers is te vinden 
op hetverhaalvandestad.nl 

'ROTTERDAM IS DE STAD VAN HET 
EXPERIMENT, DE STAD VAN DE 
VERBAZING. NIET WERKEN MET 
BLAUWDRUKKEN, MAAR MAATWERK, 
MET OOG VOOR DE MENSELIJKE MAAT.’

‘ROTTERDAMMERS MOETEN ZELF 
INVESTEREN IN HUN TOEKOMST. WE 
KUNNEN GEZAMENLIJK HEEL VEEL; 
DE STAD KAN ZORGEN VOOR HET 
CEMENT.’

MEEDENKEN EN 
MEEDOEN IN HET KORT.

ROTTERDAM NU. 

BRON: WIJKPROFIEL / CITYLAB 010

57% 
van de Rotterdammers zet zich actief in voor de buurt.

24% 
van de Rotterdammers doet aan vrijwilligerswerk.

300 
Citylab 010 initiatieven in 2016, waarvan er 100 
gehonoreerd zijn.

WAT ZOU JIJ IN DE TOEKOMST MET 
BUURTBEWONERS WILLEN DOEN?

OP GESPREKMETDESTAD.NL VROEGEN WIJ DE ROTTERDAMMERS:

De meningen van Rotterdammers samengevat.

 1. Welzijnswerk/anderen helpen (32,6%)

 2. Helpen op school/onderwijs  (25,1%)

 3. Schoonmaken van de straat  (18,8%)

 4. Inrichting en onderhoud van parken  (14,3%)

JONGEREN GEVEN 
HET MEEST AAN 
OP SCHOOL / IN 
HET ONDERWIJS 
TE WILLEN HELPEN 
(34,9%), 55- TOT 
64-JARIGEN HET 
MINST (17,3%)

55 TOT 64-JARIGEN 
GEVEN HET MEEST 
AAN WELZIJNSWERK 
TE WILLEN DOEN / 
ANDEREN TE WILLEN 
HELPEN (39,5%), 
40 TOT 54-JARIGEN 
HET MINST (29,3%)

HET SCHOONMAKEN 
VAN DE STRAAT WORDT 
HET MEEST GENOEMD IN 
OOST (26,7%), HET MINST 
IN CENTRUM (11,4%)

HET INRICHTEN EN 
ONDERHOUDEN VAN 
PARKEN WORDT HET 
MEEST GENOEMD IN 
WEST (21,1%), HET MINST 
IN OOST (11,2%)

HET HELPEN OP SCHOOL 
/ IN HET ONDERWIJS 
WORDT HET MEEST 
GENOEMD IN 
CENTRUM (32%), 
HET MINST IN 
OOST (18%)

HET VERHAAL VAN DE STAD MEEDENKEN EN MEEDOEN

Top 4:
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Oorspronkelijk en puur. En met weinig woorden  
de spijker op z’n kop slaan. Doe het maar na.
Kinderen van Basisschool ‘t Landje in hartje 
Rotterdam, hebben ook meegedaan aan het Gesprek 
met de Stad. Eerst hebben ze het gesprek gevoerd, 
daarna hebben leerlingen van groep 5 en 7 hun 
toekomstdromen en -idealen op papier gezet. 

TEKEN JE
TOEKOMST.

62 HET VERHAAL VAN DE STAD 63HET VERHAAL VAN DE STAD
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Tussen januari en april 2017 is het gesprek 
gevoerd over de toekomst van onze stad. 
Het gemeentebestuur nam het initiatief, maar 
het Gesprek was van Rotterdammers, tussen 
Rotterdammers.

Niet alleen de gemeente, ook veel bewoners, 
openbare organisaties, instellingen en bedrijven 
organiseerden gesprekken in hun wijk, bedrijf 
of netwerk. De vraag hoe we met de toekomst 
van de stad omgaan, vinden Rotterdammers 
belangrijk en dat heeft energie en creativiteit 
losgemaakt. Het Gesprek met de Stad leeft.

Het Gesprek heeft een schat aan verhalen 
opgeleverd. Verhalen van grootouders 
met hun kleinkinderen, werkende moeders, 
onderwijzers, jongeren en ouderen. Mensen 
met Nederlandse roots en mensen met een 
migrantenachtergrond. Mensen die ook op 
straat best even wilden stilstaan om mee te 
denken. Mensen die hun mening gaven 
op hetverhaalvandestad.nl. Volwassenen en 
jongeren die aan wijkgesprekken hebben 
deelgenomen of aan gesprekken die hun 
onderneming of school organiseerden.

Alle verhalen en ideeën zijn waardevol. Ze zijn 
allemaal opgetekend. De afgelopen maand 
hebben we de verwachtingen, meningen en 
talrijke ideeën van stadgenoten geordend en 
toegankelijk gemaakt. Nu is het tijd voor een 
volgende stap. De informatie teruggeven aan wie 
het wil weten. Zodat iedereen het kan gebruiken 
bij het vormgeven van zijn eigen toekomst.

Dit magazine geeft een deel van alle informatie 
prijs. Op hetverhaalvandestad.nl is nog heel veel 
meer te vinden:
•   verslagen van alle gesprekken
•   overzicht van de antwoorden op de open 

vragen (online enquête)
•   analyse van de Veldacademie, die het 

materiaal heeft geordend en gezocht naar 
rode draden

•   informatie over het gesprek (inclusief 
overzichtsfilm)

•   achtergrondinformatie zoals facts en figures, 
trendanalyse etc

Op hetverhaalvandestad.nl kan iedereen lezen 
over de opbrengst van het Gesprek en zich 
laten inspireren om verder na te denken over de 
toekomst. De vragen die de resultaten oproepen, 
prikkelen tot verdieping. De geopperde ideeën 
vormen een rijke inspiratiebron. 

We nodigen Rotterdamse burgers, ondernemers 
en organisaties daartoe van harte uit. U kunt 
uw initiatief ook melden, dan wordt het via 
hetverhaalvandestad.nl gedeeld. Het is een 
uitnodiging aan Rotterdammers om mee te 
praten en resultaten te delen.

De komende maanden worden de resultaten van 
het Gesprek met de Stad verder uitgediept en 
delen we wat er met de opbrengst is gedaan.

U kunt dit magazine downloaden op 
hetverhaalvandestad.nl

NEXT 
STEPS.
HET GESPREK 
MET DE STAD: 
EEN SCHAT AAN 
VERHALEN
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ROTTERDAMSE MENINGEN
REACTIES OP HET PORTAL
Ik vond dit erg leuk, mag ik in de toekomst vaker meedenken? Blijf een jonge 
stad. Zorg dat er ruimte is voor jonge mensen. Wat doet Rotterdam 
in de toekomst aan kunstmatige intelligentie en big data? Het gaat me zeer 
aan het hart dat sportverenigingen zo zwak zijn geworden. Ik vind 
dat we in Rotterdam laten zien dat verschillenden culturen en religies prima samen 
kunnen leven. Voor een betere toekomst moet de monetaire macht 
van de banken naar de burgers. Lieve burgemeester, ik ben heel trots 
dat u onze burgemeester bent. Ik wil heel graag in Rotterdam blijven 
wonen maar de luchtvervuiling en de verkeersdrukte maken 
het onaangenaam. Geef Rotterdammers van de toekomst gratis toegang tot 
internet én een laptop erbij. Tussen je vijfentwintigste en je veertigste 
zou je het meest moeten verdienen, omdat je dan een gezin 
aan het stichten bent. De hoogbouw is een Rotterdamse handtekening in 
Nederland, maar Europees gezien is het nog niet heel indrukwekkend. Business 
moet gestimuleerd worden. Investeer meer in de jeugd en trek 
slimme ondernemers naar je toe. Laat flitspalen foto’s maken van auto’s 
die zich netjes aan de snelheid houden en geef iedere maand tien bestuurders 
een beloning van duizend euro. Wordt er af en toe gekozen voor sier, 
in plaats van veiligheid? Binnen de gemeente wordt er veel weggegooid; 
er is wel een afdeling inkoop, nu nog een afdeling verkoop. Laat de burger 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn buurt. Faciliteer dat, 
zonder veel regels. Rotterdam is een haven. En dat moet het blijven. Een 
veilige haven. Haal het vrachtverkeer uit de stad: maak hubs aan 
de rand, waar ze hun lading overzetten in elektrische busjes. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat het in debatten niet alleen over geld gaat? Bouw in 
de toekomst niet op wat we al hebben, maar op wat we wensen.

OP NAAR 2037!

COLOFON

Rotterdam 2017

Het Verhaal van de Stad 2037 is een 
uitgave gefaciliteerd door het Rotterdamse 
Stadsbestuur voor alle inwoners van 
Rotterdam.

Ontwerp en onderzoek: IN10,  
Roos & van de Werk, Veldacademie
Tekst en redactie: Mo Kruisman, Ellen 
Mannens, Willemijn Sneep, Ilse Breget
Fotografie: Chris Bonis, Hans Reitzema,  
Rotterdam Branding Toolkit
Illustraties: Chris Versteeg
Drukwerk: Veenman+
Oplage 10.000 stuks en te downloaden 
via hetverhaalvandestad.nl

Op de cover: Avond aan de Kralingse Plas. 
Chris Bonis, 2017 

DISCLAIMER
Met dit magazine stellen wij informatie beschikbaar over hoe Rotterdammers kijken naar hun eigen toekomst en die 
van de stad. 

Het Verhaal van de Stad is een uitgave van de Gemeente Rotterdam. Dit magazine is met uiterste zorg samengesteld. 
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van de inhoud van dit magazine of voor schade als gevolg van wijzigingen, onjuistheden of onvolledigheid in de 
verstrekte informatie. De Gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf correcties en 
veranderingen in de informatie, logo’s, afbeeldingen, foto’s en overige bestanden aan te brengen.
 
AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld en de vormgeving van dit magazine berust bij de Gemeente Rotterdam. 
Gebruik van de inhoud van dit magazine zonder voorafgaande toestemming van de Gemeente Rotterdam is  
niet toegestaan. Als u gebruik wilt maken van informatie uit dit magazine, neem dan vooraf contact op via  
telefoonnummer 14010 of verhaal@rotterdam.nl.

Hoe zou Rotterdam er over twintig jaar uitzien als de Rotterdammer het voor het zeggen 
had? Met die vraag in het achterhoofd is het stadsbestuur van Rotterdam in januari 2017 
gestart met het Gesprek met de Stad. Het gesprek over het Rotterdam van 2037 is tot april 
2017 gevoerd met iedereen die daarvoor openstond. Jong en oud, arm en rijk, hoog- en 
laagopgeleid en mensen van verschillende afkomsten. Ruim 9.000 mensen deden mee. 
Gezamenlijk hebben wij verkend wat we verwachten van de toekomst en hebben we 
ideeën aangeleverd om de stad mooier te maken. Waarom? Omdat er de komende jaren 
erg veel verandert, denk alleen al aan de digitalisering en robotisering. 

Het werd een avontuurlijke reis met veel positieve reacties, inspirerende verhalen, kansen 
en soms zorgelijke beelden. Het Gesprek heeft een schat aan informatie opgeleverd 
die we nu delen. In woord, in beeld en in cijfers. Op het verhaalvandestad.nl en in dit 
magazine. In zes rode draden lees je alle informatie, ideeën en meningen. Samen vormt 
het één geheel: Het Verhaal van de Stad. 

Lees het Verhaal en gebruik de input. Het is van alle Rotterdammers, voor alle 
Rotterdammers. Laat je inspireren en gebruik het om je voor te bereiden op je toekomst. 
Laten we blijven praten. Hand in hand 2037 tegemoet. Wij creëren de toekomst door er 
zelf vorm aan te geven. Door de woorden om te zetten in daden. Door eerst te dromen  
en dan te doen. Want het Gesprek, het Verhaal en deze stad zijn nooit af.

Het stadsbestuur, juni 2017 
hetverhaalvandestad.nl
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ONTDEK ZELF HET VERHAAL VAN DE STAD EN BLIJF IN GESPREK. ALLEEN DAN 
KRIJGEN DE IDEEËN VAN VANDAAG EEN PLEK IN DE WERELD VAN MORGEN. 
WANT DE BESTE MANIER OM JE TOEKOMST TE VOORSPELLEN IS DOOR HEM 
SAMEN VORM TE GEVEN. MAKE IT HAPPEN.
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HET VERHAAL
VAN DE STAD.

HET VERHAAL 
VAN DE STAD.
HOE ZIET ROTTERDAM ERUIT IN 2037

RUIM 9.000 GESPREKKEN MET ROTTERDAMMERS, 6 RODE DRADEN, 1 VERHAAL
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