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VOORWOORD
Hoe ziet jouw Rotterdam eruit in 2037? Hoe wil je wonen,
werken en leven? We vroegen het aan ruim 100 jonge
Rotterdammers. Op 23 november 2016 kwamen zij bijeen in
het Stadhuis van Rotterdam om hun stem te laten horen over
de toekomst van hun stad. Als onderdeel van het Gesprek met
de Stad, waarbij inwoners hun toekomstvisie voor Rotterdam
uit kunnen spreken, kon de jonge generatie haar bijdrage
leveren aan dit project. Al deze dromen, wensen, kritische
noten, toekomstplannen en visies over Rotterdam liggen
momenteel voor u. Een visiedocument over de stad van jong
Rotterdam. Met dank aan alle jonge Rotterdammers voor hun
verhalen. Jullie betrokkenheid bij de stad belooft veel goeds.
Veel leesplezier!
JongR & R’damse Nieuwe
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INLEIDING
Op 23 november 2016 kwamen ruim honderd betrokken
jonge, werkende Rotterdammers bij elkaar in de Burgerzaal
van het Rotterdamse stadhuis. In een intensieve sessie dacht
de groep na over de nabije toekomst van Rotterdam. Hoe zou
Rotterdam eruit moeten zien in 2035? Welke wensen hebben
jonge Rotterdammers voor hun stad? Welke kansen liggen
er? En wat zijn de grootste uitdagingen die Rotterdam moet
zien op te lossen in de komende jaren?
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HET PROCES
Om erachter te komen hoe jonge werkende Rotterdammers
naar de toekomst van hun stad kijken, hebben JongR en
R’damse Nieuwe een denktank georganiseerd op 23 november
2016. Onder begeleiding van het Rotterdamse innovatiebureau
HatRabbits, is er in een vijftal denkrondes nagedacht over
de toekomst van de stad.
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BESTAANDE IDEEËN
Vrijwel elke Rotterdammer heeft ideeën over de toekomst van
de stad. Dat is mooi, maar soms ook problematisch. Wanneer
iedereen vooral bezig is met zijn of haar eigen briljante ideeën,
en anderen hiervan probeert te overtuigen, dan zal men
nauwelijks naar elkaar luisteren. Funest voor een creatieve
sessie.
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We begonnen de sessie dan ook met een ophaalronde; de
‘braindump’. In deze ronde werd aan alle deelnemers gevraagd
om individueel antwoord te geven op de vraag:

“Wat zijn jouw ideeën voor
de toekomst van Rotterdam?”
Welke ideeën heb je al, en wat schiet je meteen te binnen?
Bestaande ideeën, stokpaardjes en eventuele voor-de-handliggende ideeën werden zo al vroeg in de sessie uitgesproken
en op papier gezet. Deelnemers hoeven hun idee niet langer te
onthouden en kunnen samen op zoek naar compleet nieuwe
ideeën.
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UITDAGINGEN
Rotterdam is een mooie stad, maar natuurlijk lang niet perfect.
We vroegen de deelnemers dan ook om in duo’s (en een aantal
trio’s) een lijst te maken met de grootste uitdagingen voor
Rotterdam; Welke problemen zijn er, of voorzie je, die de
komende jaren moeten worden opgelost?
In totaal zijn hiermee 278 uitdagingen in kaart gebracht.
Het grootste deel van de genoemde uitdagingen is onder te
brengen in 5 grote thema’s:
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Uiteraard zijn sommige uitdagingen meerdere malen
genoemd. De grootste uitdagingen die de deelnemers aan
de sessie signaleren zijn:
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HET VERBETEREN VAN DE
LUCHTKWALITEIT IN ROTTERDAM
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“Ik fiets elke ochtend
Naar mijn werk...
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...en ik heb het gevoel dat
het niet gezond voor mij is.”
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Andere belangrijke Rotterdamse uitdagingen die door de
groep gesignaleerd worden, zijn het zorgen voor voldoende

werkgelegenheid (10 keer genoemd), de vergroening van de
stad (12 keer genoemd), het betrekken van Rotterdam Zuid
(12 keer genoemd) en de transitie naar een duurzame stad (14
keer genoemd). Ook het verbeteren van het openbaar vervoer
en het terugdringen van het aantal auto’s in de binnenstad is
veel genoemd (beide onderwerpen zijn door 10 verschillende
groepjes aangekaart als grote uitdaging).
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We hebben alle duo’s en trio’s gevraagd om aan te geven
wat volgens hen de állergrootste uitdaging is voor de stad
Rotterdam. Verschillende aspecten van samenleven
(spanningen tussen bevolkingsgroepen, eenzaamheid en
de balans tussen toerisme en inwoners) worden door bijna
één derde aangemerkt als de belangrijkste uitdaging. Nog
eens ruim twintig procent ziet het woningaanbod en de

leegstand als grootste uitdaging.
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KERNWAARDES
Om helder te krijgen waar de stad naartoe moet om te voldoen
aan de wensen van jong, werkend Rotterdam, vroegen we de
deelnemers naar drie kernbegrippen die hun ideale stad
omschrijven.
Aan de hand van deze kernwaardes kunnen we concluderen
dat het ideale Rotterdam van de aanwezige deelnemers is
te omschrijven als ‘innovatief en ondernemend, sociaal,

groen, veilig, en vrij.’
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VEILIGHEID

13%

veilig,
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etc.
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INNOVATIE &
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15%

OVERIG

30%
diversiteit,
levendigheid,
authenticiteit,
gezondheid,
gezelligheid,
schone stad
etc.

GROEN

vernieuwend,
ondernemend,
toekomstgericht
etc.

14%

groen,
duurzaam,
circulair
etc.
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Door de genoemde kernwoorden te koppelen aan thema’s als
wonen, werken, onderwijs, samenleven, mobiliteit en opgroeien
in de stad konden concrete ideeën aan het beeld van de ideale
stad worden gekoppeld. Ook in de laatste twee rondes gingen
we vanuit verschillende perspectieven op zoek naar ideeën
om van Rotterdam een nog fijnere stad te maken.
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VERBETERINGEN
Hoewel Rotterdam een fantastische stad is, kunnen er altijd
dingen beter. We vroegen de deelnemers om in groepen
na te denken over de verbeterpunten van Rotterdam. Wat
kan bijvoorbeeld worden vergroot, verkleind, aangepast,
verwijderd of toegevoegd?

DROMEN
Soms is het goed om groots te dromen. Stel dat alles kan, hoe
zou jouw ideale Rotterdam er dan uitzien? Waarom zou dit
zo fantastisch zijn? En wat moet er gebeuren om dit in de
praktijk te realiseren?
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THEMA’S

DE RESULTATEN
De sessie op 23 november leverde niet alleen veel inspiratie
op, maar ook zo’n tweeduizend ideeën voor de toekomst
van Rotterdam. Deze enorme hoeveelheid ideeën is onder te
verdelen in zes thema’s: divers, groen, levendig, vernieuwend,
vrij en karakteristiek. In dit stuk worden deze thema’s op
eenvoudige wijze, kort en bondig, beschreven.

28

HET ROTTERDAM VAN MORGEN

KA

TIEK
S
I
ER
T
K
A
R

DIV
ER
S

VRIJ

GROEN

VE

RN

IE

UW

END

LEV

E

I
D
N

G

HATRABBITS

29

DIVERS
De diversiteit van Rotterdam is een enorme kracht. Door
totaal verschillende mensen bij elkaar te brengen ontstaat
een rijke voedingsbodem voor innovatie.

GROEN
Door Rotterdam een groene, duurzame en schone stad te
maken, wordt de stad onweerstaanbaar als woongebied voor
mens én dier.

LEVENDIG
Bij een wereldstad als Rotterdam hoort een levendig
straatbeeld. Het maakt Rotterdam een gezellige bruisende
stad waar altijd iets te beleven is.
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VERNIEUWEND
Rotterdam is altijd in beweging. Rotterdam is de stad waar
alles kan; een zandbak waar vernieuwende ideeën ruimte
krijgen om zich te bewijzen.

VRIJ
Vrijheid staat in Rotterdam voorop. Rotterdam biedt bewoners
de ruimte en mogelijkheden om te gaan een staan waar ze
willen.

KARAKTERISTIEK
Rotterdam blijft Rotterdam. Rauw en ambitieus. Een
herkenbare, moderne stad, waar water een hoofdrol speelt
en waar groot wordt gedacht.
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UITDAGINGEN VOOR
DE KOMENDE JAREN
De grootste uitdagingen die de deelnemers aan de sessie
signaleren zijn:
Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Rotterdam
Het bij elkaar brengen van verschillende groepen
Rotterdammers (denk hierbij aan verschillende culturen,
maar ook aan jong en oud, rijk en arm).
Het zorgen voor een goed woningaanbod voor iedereen
(starters, studenten, rijken en armen)

32

HET ROTTERDAM VAN MORGEN

Andere belangrijke Rotterdamse uitdagingen die door de
groep gesignaleerd worden, zijn het zorgen voor voldoende

werkgelegenheid (met name voor laagopgeleiden), de
vergroening van de stad, het betrekken van Rotterdam Zuid
en de transitie naar een duurzame stad (en haven). Ook het
verbeteren van het openbaar vervoer en het terugdringen
van het aantal auto’s in de binnenstad is veel genoemd.
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In dit stuk zullen we ons niet focussen
op problemen, maar op Rotterdam
zoals het eruit zou kunnen zien in 2035.
We schetsen in dit stuk een beeld van
Rotterdam in 2035. Het beeld van een
inspirerende metropool, gebaseerd op
de dromen, wensen en behoeftes die
op 23 november 2016 zijn opgehaald.
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HOOFDSTUK 1

EEN DIVERSE STAD
Er is niet één type Rotterdammer. Rotterdam is divers en dit is
nu juist de kracht van de stad. 172 nationaliteiten leven naast
elkaar. De stad is een plek waar je elke dag mensen tegen het
lijf kunt lopen die op allerlei manieren anders zijn dan jij... een
ideale voedingsbodem voor (sociale) innovatie en co-creatie.
Onbegrip kan echter zorgen dat verschillende groepen elkaar
ontlopen. Om dit te voorkomen moeten verschillende groepen
bewoners bij elkaar worden gebracht.
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ROTTERDAMMERS LEREN
ELKAAR KENNEN
In 2035 is van polarisatie geen sprake meer. Dit komt omdat
de gemeente zorgt dat Rotterdammers met verschillende
achtergronden kennis met elkaar maken en elkaar leren
kennen. Alleen door je in de ander te verdiepen ga je elkaar
immers waarderen. Er worden evenementen georganiseerd
waar men elkaar tegenkomt, en positieve voorbeelden uit
alle lagen van de stad worden duidelijk gecommuniceerd.
De focus ligt op positieve berichten en op verbinding.
Door Rotterdammers van verschillende leeftijden,
sociaaleconomische achtergronden en afkomst met elkaar
in contact te brengen, kan de diversiteit van Rotterdam weer
een kracht worden, in plaats van een splijtzwam.
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GEMIXTE WIJKEN
Wijken zijn in 2035 gemixt. Door mensen met verschillende
inkomens en achtergronden door elkaar te laten wonen wordt
segregatie tegengegaan. Het zorgt dat mensen met elkaar in
contact komen en bevordert onderling begrip en respect.
Een divers aanbod aan woningen zorgt bovendien voor een
divers stadsbeeld. Karakteristieke woningen dragen bij aan
de uitstraling van de stad. Woningen mogen best een beetje
rauw zijn. Scherpe randjes passen bij een stad als Rotterdam
en huizen hoeven dan ook niet al te keurig te zijn.
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ROTTERDAMMERS
DOEN EN DENKEN MEE
Rotterdammers denken en doen graag mee. Ze zijn niet op hun
mondje gevallen en zitten vol wilde ideeën. Rotterdam maakt
hier in 2035 optimaal gebruik van. Door nieuwe initiatieven
te steunen en de Rotterdammers mee te laten denken over
(uitdagingen van) de stad, zorgt de gemeente dat Rotterdam
altijd in beweging blijft. Het kan altijd beter en een ambitieuze
stad is nooit af.
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DIVERSITEIT ALS KRACHT
Rotterdammers zijn er in alle soorten en maten. Wat hen bindt
is de (liefde voor de) stad. De identiteit van Rotterdam kan
mensen bij elkaar brengen. Rotterdammers zijn ongelooflijk
trots op hun stad. Wanneer het besef Rotterdammer te zijn
de eigen afkomst overstijgt, kan de polarisatie worden
bedwongen.
Omarm de verscheidenheid aan culturen die Rotterdam rijk
is en stimuleer de interactie tussen mensen met een andere
achtergrond. Juist door andersdenkenden en anderskennenden
bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe ideeën.
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Events als een ‘World Food Festival’ brengen in 2035 op
een positieve manier verschillende groepen bij elkaar.
Inspirerende events maken de enorme verscheidenheid aan
culturen die Rotterdam rijk is zichtbaar. Ook campagnes
kunnen helpen om de positieve kanten van diversiteit
te belichten. Een positieve benadering zorgt voor meer
waardering en minder onbegrip.
Samen voor elkaar
Onderling begrip en verbondenheid maken Rotterdam in
2035 een sociale stad waar bewoners samen werken aan een
nóg mooiere stad. Rotterdammers vormen als het ware een
‘Vereniging van bewoners’ en zijn er samen voor elkaar, en
voor de stad.
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“Zorg voor meer
gemixte wijken.”

“Buurtbudget om iedere
wijk ‘gezelliger’ te maken.
Ondernemende burgers
faciliteren.”

“Los van je afkomst of nationaliteit,
zijn we allemaal Rotterdammers!”

“Een multiculturele voedselmarkt
waarin verschillende culturen elkaars
voedsel kunnen proeven. Eten bindt
mensen en zorgt voor meer begrip.”

“Zou het niet geweldig zijn als er geen
wij en zij meer is, maar alleen Wij.”

“Meer actief op zoek gaan
naar mensen die ontevreden
zijn over Rotterdam, en daar
het gesprek mee aangaan.”

“Meer kerstversiering zorgt
voor samenhorigheid.”

“Zou het niet fantastisch
zijn als het gebombardeerde
hart van Rotterdam weer
terug komt.”

“Een basisinkomen
voor iedereen.”
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NOORD
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ROTTERDAM-ZUID BETREKKEN
Het noorden en het zuiden van Rotterdam zijn gescheiden
door meer dan alleen water. Rotterdam Zuid loopt achter op
de rest van de stad. Het imago van Zuid is slecht, evenals de
verbinding met het noorden. Om Rotterdam Zuid meer bij de
rest van de stad te betrekken moeten de komende jaren dan
ook meerdere dingen gebeuren.
In 2035 is Rotterdam Zuid een volwaardig onderdeel van de
stad geworden. De achterstand is weggewerkt en je hoeft niet
meer uit te leggen waarom je in Rotterdam Zuid bent gaan
wonen. Zuid is het tweede centrum van de stad geworden.
Een aantrekkelijk gebied waar van alles te beleven is. De
verbinding met het noorden van de stad is sterk verbeterd.

HATRABBITS

47

Er zijn extra bruggen gebouwd, zodat niet langer al het
verkeer over de Erasmusbrug hoeft te gaan. Er is in 2035
zelfs een kabelbaan over de Maas gerealiseerd. Dit is niet
alleen voor Rotterdammers een spectaculaire manier om zich
te verplaatsen, maar blijkt bovendien een indrukwekkende
toeristenmagneet, die het imago van Rotterdam als wereldstad
weer eens bevestigd.
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HOOFDSTUK 2

EEN GROENE STAD
Groen is de kleur van Rotterdam, maar daar merk je weinig
van als je door de stad rijdt. Rotterdam is een grijze stad en
de luchtkwaliteit is slecht. Een flink deel van de opgehaalde
ideeën ziet dan ook op het vergroenen van de stad. Met name
het centrum van Rotterdam kan volgens jonge Rotterdammers
wel wat vergroening gebruiken.
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DE STAD ALS NATUURGEBIED
In 2035 is Rotterdam getransformeerd tot een groene
metropool. Groene daken en stadstuinen creëren fijne plekken
om bij elkaar te komen. Veel van deze stads-oases zijn voor
iedereen toegankelijk. Alle begroeiing zorgt voor meer
zuurstof, verkoeling en minder smog. Doordat overtollig water
wordt opgenomen door de planten, is wateroverlast bovendien
niet langer een probleem. Volledig begroeide gebouwen
geven de stad een frisse uitstraling en voetgangersbruggen
verbinden de vele groene daken. Al het groen maakt de stad
leefbaar en biedt bewoners plekken om tot rust te komen.
Door de ingezette vergroening heeft met name het centrum
zich ontwikkeld tot een stedelijk natuurgebied waar planten
en dieren zich even goed thuis voelen als de Rotterdammer.
Rotterdam hééft geen park. Rotterdam IS het park!
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DUURZAAM EN VEERKRACHTIG
Rotterdam heeft zich in 2035 niet alleen letterlijk ontwikkeld
tot een groene stad, maar ook figuurlijk. Rotterdam heeft zich
ontpopt tot een toonbeeld van duurzaamheid. Rotterdam
loopt voorop en staat bekend om de modernste en meest
duurzame haven ter wereld. Duurzame energiebronnen,
zoals windenergie, hebben vervuilende bronnen vervangen.
Rotterdam is een volledig circulaire stad geworden waar
afval een ding is uit het verleden. Rotterdam is een slimme
stad die voorbereid is op de toekomst. Rotterdam heeft
maatregelen genomen om niet voor verrassingen te komen
te staan. Rotterdam is veerkrachtig en kan omgaan met
de grote veranderingen die ons staan te wachten, zoals
klimaatverandering, digitalisering, globalisering en een
veranderende economie.
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FRISSE LUCHT
De luchtkwaliteit in Rotterdam was niet best, maar in 2035
kun je weer rustig ademhalen. Vervuilende voertuigen zijn
verbannen uit de binnenstad, men heeft ingezet op elektrisch
vervoer en de stad draait volledig op duurzame energie. De
luchtkwaliteit is door alle maatregelen enorm verbeterd. Het
is weer fijn om een rondje door de stad te fietsen en kinderen
kunnen rustig buiten spelen.
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”De huidige stadsparken
liggen nu redelijk aan de
randen van de stad. Waarom
niet rond het centrum?”

“Meer groen.
Grotere parken!”

“Per deelgemeente een stads-,
moes- en kruidentuin.”

“Elk huishouden een aparte
afvalpas waarbij korting gegeven
wordt aan huishoudens die goed
bezig zijn met afvalscheiding.”

”Natuur- en diervriendelijk
bouwen en ontwerpen.”

“Slim gebruik maken van
windopbouw tussen hoge gebouwen
(bijvoorbeeld op de Wilhelminapier).”
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“Fiets ﬂy-overs/unders. Dus
géén stoplichten meer.”

“Groene golf voor ﬁetsers
(je staat nu vaak stil).”

“Meer plekken om ﬁetsen
neer te zetten, zodat dit niet
hoeft aan lantaarnpalen.”

“Wegen die energie opwekken
dmv druksensoren. Die
energie kan weer gebruikt
worden in de stad.”

“Somige wegen in de stad worden
als racebaan beschouwd. Dit maakt
veel herrie, en geeft ﬁetsers een
onveilig gevoel.”

“Meer ﬁetsnietjes
in de stad.”

“Openbaar vervoer
dat langer doorrijdt
(het liefst de metro
de hele nacht door).”

“Minder uitlaatgassen. Zodat ik
niet per sé in een auto met a/c
hoef te stappen om minder
vervuilde lucht te ademen.”
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HOOFDSTUK 3

EEN LEVENDIGE
STAD
Veel jonge Rotterdammers missen in Rotterdam de
levendigheid en ziel die een stad aantrekkelijk maken. Na
zessen is er vaak weinig meer te beleven en het kille centrum
kan wel wat gezelligheid gebruiken. Als het aan jong, werkend
Rotterdam ligt, wordt Rotterdam een bruisende stad waar je
graag de straat op gaat.
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BUITENLEVEN
In 2035 zijn veel Rotterdammers echte buitenmensen
geworden. Rotterdam is namelijk getransformeerd tot een
stad met gezellige, levendige straten en pleinen. Een stad met
een ziel. Sfeervolle buurten met een goede mix van woningen
en winkels geven de stad een warme uitstraling. Het loont
voor Rotterdammers om de deur uit te gaan, want in de stad
valt dankzij een bruisende 24-uurs economie altijd wat te
beleven.
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ALTIJD IETS TE DOEN
Rotterdam combineert een rijk aanbod aan festivals, horeca
en uitgaansgelegenheden met een breed scala aan activiteiten
op het gebied van sport en cultuur. Het brede aanbod maakt
Rotterdam een aantrekkelijke stad om in te wonen en om te
bezoeken. Spectaculaire clubs en meerdere (goed verbonden)
uitgaansgebieden zorgen dat stappende jongeren niet langer
hun toevlucht hoeven te zoeken in het uitgaansleven van
andere steden.
Zoals je mag verwachten van een moderne metropool,
slaapt de stad nooit. Het openbaar vervoer rijdt ook ’s nachts
gewoon door en ook winkels en horeca zijn niet gebonden
aan ouderwetse openingstijden.
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“Stem-app voor
buurtbewoners, zodat deze
kunnen stemmen op de
invulling van leegstaande
panden.”
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“Popup mogelijk maken in
Rotterdam. Vergunningen om
voor korte tijd dingen te
creëren op nieuwe plekken.”

LEEGSTAND TEGENGAAN
Leegstaande gebouwen passen natuurlijk niet bij een
bruisende stad. Panden die leeg komen te staan worden
dan ook snel nieuw leven in geblazen. Vervallen gebouwen
worden vervangen door duurzame en energiezuinige panden.
Leegstaande gebouwen krijgen een nieuwe bestemming.
Sommige leegstaande panden worden ter beschikking gesteld
aan ondernemers om er nieuwe initiatieven in te ontplooien,
andere worden ingezet als huisvesting.
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VERSPREID DE LEVENDIGHEID
Een beetje leven in de brouwerij is leuk, maar wanneer bij
jou voor de deur non-stop van alles te doen is, is de lol er snel
af. De vele activiteiten die Rotterdam rijk is, worden dan
ook verspreid over de stad. Door buurten een eigen budget
te geven en ondernemende bewoners te faciliteren, zorgt de
gemeente dat verschillende wijken gezelliger en levendiger
worden. Doordat in heel Rotterdam aantrekkelijke buurten en
bruisende uitgaansgebieden zijn, wordt het centrum ontlast.
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“Mijn vurige wens is om de
levendigheid in de stad te
verhogen.”

“Na 18:00 lopen
veel straten in
centrum leeg.”

“Er is veel moois in de stad,
maar het komt nu nog niet
allemaal naar voren.”

“We moeten meer een
24 uurs economie krijgen.”

“Grotere diversiteit in de
uitgaansgelegenheid.”

“Ahoy vervangen door AhoyXL
zodat er weer echte sterren
naar Rotterdam komen.”

“Overdag ben ik aan het werk,
en ben ik klaar met werken, dan
zijn alle winkels dicht.”

“Grotere clubs en meer
uitgaansgelegenheden.”

“Ik ga altijd naar Amsterdam als ik naar
een festival of een feest wil, dat mis ik
gewoon heel erg hier in Rotterdam!”
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PLEK OM TE ONTSPANNEN
Ondanks alle levendigheid is er in Rotterdam voldoende
ruimte om helemaal tot rust te komen. De stad nodigt uit om
zo nu en dan eens een stukje te fietsen of te wandelen. Te
midden van alle drukte zijn oases van rust en groen, waar de
verzadigde bewoner of bezoeker even bij kan komen. Terrasjes
en cafés nodigen uit om even te onthaasten. Onder andere
op het water en aan de oevers zijn voldoende plekjes om te
ontspannen. Natuurlijk is er ook voor cultuurliefhebbers
genoeg om van te genieten. Een divers aanbod aan musea,
theaters, festivals en concerten biedt voor ieder wat wils.
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HOOFDSTUK 4

EEN STAD
IN BEWEGING
Rotterdam is altijd in beweging. Rotterdammers vinden
stilstaan maar niets. Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven
en de stad is de ideale broedplaats voor innovatie. Rotterdam
mag dit imago van innovatieve wereldstad niet verliezen. Ook
in de toekomst moeten mensen met een goed idee worden
gestimuleerd om hun dromen werkelijkheid te maken.
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DE STAD WAAR ALLES KAN
In 2035 staat Rotterdam bekend als de stad waar alles kan.
Geen droom is te groot voor de ambitieuze havenstad.
Vernieuwende bouwwerken, een schone haven en een
circulaire stad; Rotterdam heeft aangetoond dat het mogelijk is.
Vernieuwers die hun kansen in Rotterdam hebben gegrepen,
hebben van Rotterdam de slimme stad gemaakt waar andere
grote steden met bewondering naar kijken.
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DE STAD ALS INNOVATIELAB
Rotterdam is een stad waar men durft te experimenteren.
Vernieuwende ideeën krijgen in Rotterdam de kans om zich
te bewijzen. Een stem-app voor bewoners? Een basisinkomen
voor elke Rotterdammer? In de proeftuin Rotterdam krijgt
elk interessant idee een kans.
Rotterdammers worden uitgedaagd om de stad te verbeteren.
Iedereen die mee wil denken of doen krijgt hier volop de
ruimte en ondersteuning voor. Elke vorm van bureaucratie is
in 2035 uitgebannen en er is meer burgerparticipatie dan ooit.
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VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Rotterdam is voorbereid op de toekomst. Niet alleen de stad
zelf, maar ook haar bewoners zijn klaar voor wat komen gaat.
Innovatie is in 2035 een verplicht vak in het basisonderwijs en
Rotterdam kent fysieke innovatielabs waar kinderen (maar
ook ouderen) vernieuwende ideeën kunnen testen en toetsen.
De Rotterdamse jeugd wordt opgeleid voor de toekomst. Het
bedrijfsleven is actief betrokken bij het onderwijs, hetgeen
innovatie in de stad aanwakkert. Volwassenen worden
tijdig omgeschoold, zodat zij niet het slachtoffer worden van
veranderende (arbeids)omstandigheden. Rotterdam laat zich
niet verrassen.
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“Jong geleerd is oud gedaan!
Innovatie moet een verplicht vak zijn
op de Rotterdamse basisschool ”

“Innovation is the proof of live!
En het brengt je als samenleving
een stap verder! ”

“Combineer smart cities met duurzame
toepassingen en techniek (Dutch Windwheel
realiseren. Delen van energie).”
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“Meer ‘recurring’ marken zoals in steden
als Amsterdam, Barcelona en Londen.
(Met bijvoorbeeld lokale kunst, eten etc).”

“Minder underdog spelen en/of
overcompenseren. De mindere
kanten van Rotterdam omzetten
naar haar kracht.”

“Meer aandacht voor studerend
Rotterdam. We hebben een hele
goede Universiteit!”

“Maak de stad niet te
aantrekkelijk voor toeristen.
Denk aan de eigen bevolking!”
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ROTTERDAM ALS ZANDBAK
Rotterdam heeft in 2035 haar imago als ‘zandbak waar
alles kan’ zeker niet verloren. Integendeel. Rotterdam is
een regelluwe stad waar plek is om ambitieuze plannen te
verwezenlijken. Door vergunningen te verlenen voor tijdelijke
invulling van beschikbare ruimte kunnen interessante
mogelijkheden worden verkend. Nieuwe initiatieven mogen
zich in de praktijk bewijzen. Niet allen nieuwe evenementen
en horeca-initiatieven krijgen een kans, maar ook slimme
oplossingen op het gebied van mobiliteit, energievoorziening
en de bouw. Voor bestuurskundige vernieuwing is eveneens
ruimte. Interessante ideeën, zoals een ‘track-and-trace’ code
voor vergunningen of het schrappen van twee bestaande
regels bij de invoering van een nieuwe, worden getest in de
praktijk.
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HOOFDSTUK 5

EEN VRIJE STAD
Rotterdam is een stad waar vrijheid serieus wordt genomen.
Jonge Rotterdammers vinden het ontzettend belangrijk dat
deze vrijheid gekoesterd wordt. Ook in de toekomst moet in
Rotterdam veel mogelijk zijn. Ondernemers moeten worden
gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen, bewoners
moeten zoveel mogelijk vrij worden gelaten en regelgeving
dient tot een minimum te worden beperkt.
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GAAN EN STAAN WAAR JE WILT
In 2035 is Rotterdam een echte fietsstad geworden. De stad is
een stuk minder autovriendelijk dan voorheen. Fietsers en
voetgangers zijn weer de baas in het centrum. Automobilisten
zijn te gast. Gratis leenfietsen, die voor iedereen beschikbaar
zijn, hebben gezorgd dat steeds meer mensen hun auto laten
staan. Typische fietsers-ergernissen zijn in 2035 bovendien
opgelost; fietspaden lopen niet langer onder als het regent,
door de hele stad is voldoende straatverlichting en wachten
voor een rood stoplicht is dankzij een ‘groene golf’ voor
fietsers een zeldzaamheid geworden.
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Rotterdam is niet alleen een fietsvriendelijke stad, maar
staat ook bekend om het uitmuntende openbaar vervoer.
Mede hierdoor zijn alle delen van de stad goed met elkaar
verbonden. Net als de stad zelf, staat het openbaar vervoer
in Rotterdam nooit stil. 24 uur per dag kan gebruik worden
gemaakt van de snelle en betaalbare manier om op de plaats
van bestemming te komen. In Rotterdam ben je altijd vrij om
te gaan en staan waar je wilt. Alle veranderingen hebben in
de binnenstad bovendien gezorgd voor schonere lucht, meer
rust en een verbeterde verkeersveiligheid.
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EEN WONING VOOR IEDEREEN
In Rotterdam is een plek voor elke Rotterdammer. Er zijn
voldoende goede woningen in elk segment. Het maakt niet uit
of je een starter bent, een student of een succesvol zakenman.
Of je nu rijk bent of arm, in Rotterdam kun je een woning
vinden die aan jouw wensen voldoet. Niemand hoeft zich
gedwongen te voelen om de stad te verlaten. Het brede aanbod
aan woningen zorgt er onder andere voor dat studenten steeds
vaker na hun studie in Rotterdam blijven wonen.
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OOP
TE K
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WERK VOOR IEDEREEN
Mensen verlaten niet alleen een stad omdat ze geen geschikte
woning kunnen vinden. Ook als er geen werk voor hen is,
vertrekken ze. Met het oog op de oprukkende automatisering
heeft Rotterdam dan ook nieuwe banen gecreëerd voor
laagopgeleide Rotterdammers. Tegelijkertijd is in Rotterdam
het aanbod van banen voor hoogopgeleiden niet vergeten.
Door te zorgen dat ook hoogopgeleiden zich thuis voelen in
havenstad Rotterdam, wordt een ‘braindrain’ voorkomen.
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ONBEZORGD DE STRAAT OP
Werk en een woning zijn weliswaar basisvoorwaarden die
bepalen of iemand in Rotterdam komt of blijft wonen, maar
als iemand zich onveilig voelt zal al snel gekozen worden
voor een andere plaats. Het is dan ook niet onbelangrijk dat
Rotterdam in 2035 bekend staat als een bijzonder veilige stad.
Zelfs ’s avonds kun je in alle buurten met een gerust hart een
ommetje maken. Ook je fiets is veilig. Fietsendiefstal wordt
actief en effectief bestreden. Criminaliteitscijfers zijn lager
dan ooit, de verkeersveiligheid is enorm verbeterd en goed
verlichte straten dragen bij aan het algemene gevoel van
veiligheid.
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HOOFDSTUK 6

EEN UNIEKE STAD
Rotterdam is een herkenbare, moderne stad. Niet keurig en
gepolijst, maar rauw, met scherpe randjes. Juist dit stoere
karakter kenmerkt de ambitieuze havenstad. Ook de komende
decennia zou Rotterdam haar eigen identiteit als leidraad
moeten gebruiken, om te voorkomen dat de groeiende
populariteit ten koste gaat van haar authenticiteit.
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WATER CENTRAAL
In Rotterdam zal water altijd een belangrijke rol spelen. Zoals
een van de deelnemers het treffend verwoordde: “Water is
de kracht van de stad”.
In 2035 is de haven dan ook meer dan ooit bij de rest van
de stad betrokken. Van de Maas en de Rotte wordt optimaal
gebruik gemaakt. Op en aan de Maas is volop ruimte voor
recreatie. Je kunt er terecht voor terrassen, drijvende horeca,
een strandje en zelfs een drijvend zwembad. De horecauitbaters in Rotterdam krijgen de vrijheid om de kansen te
grijpen die het water biedt.
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Het water in Rotterdam wordt overigens niet alleen benut
voor recreatie. Drijvende woningen en bedrijfspanden maken
het mogelijk om op het water te wonen en werken. Ook
personenvervoer gaat steeds vaker via het water. Niet alleen
óp, maar ook ónder het wateroppervlak wordt vervoerd. De
metro die onder water door een glazen tunnel rijdt, verbindt
niet alleen delen van de stad, maar fungeert ook als een sterke
toerisme-magneet.

“Water meer zichtbaar
en toegankelijk maken
in de binnenstad.”

“Meer gebruik van het
water (OV over het water,
drijvend wonen…).”
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AMBITIEUS EN AUTHENTIEK
In Rotterdam mag groot gedacht worden. Er is in deze
wereldstad ruimte om te experimenteren en creatieve
bouwvormen worden aangemoedigd. Een kabelbaan over
de maas en andere bijzondere ‘landmarks’ trekken massa’s
toeristen. Natuurlijk brengt deze enorme populariteit ook
dilemma’s met zich mee. De stad moet aantrekkelijk zijn
voor toerisme, maar de eigen bevolking mag hierbij niet
worden vergeten. Rotterdam heeft in 2035 een goed imago
onder toeristen en expats, maar heeft niets aan authenticiteit
ingeboet. De Rotterdammer staat nog altijd centraal.
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“Minder concepten en
ideeën van Amerikaanse
‘groeisteden’ kopiëren.”

“Minder grote bizarre
gebouwen, meer bouwen op
menselijke schaal.”

“Nog meer vette gebouwen
(= meer toerisme).”

De Rotterdamse identiteit wordt nadrukkelijker uitgedragen
en wordt als leidraad gebruikt bij de ontwikkeling van de stad.
Er wordt nog steeds naar steden over de landsgrenzen gekeken
voor inspiratie, maar ideeën die elders werken worden niet
klakkeloos overgenomen. Door delen van het gebombardeerde
hart van Rotterdam terug te laten komen in het moderne
stadsbeeld, komt het vooroorlogse karakter terug in de stad.
Rotterdam eert haar geschiedenis op geheel eigen wijze.
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CONCLUSIE
De verwachting voor Rotterdam is groot. We dromen over
een prachtige stad. We willen een duurzaam, sociaal, divers,
levendig, vrij en uniek Rotterdam. De duizenden ideeën van
jong Rotterdam geven een helder beeld van de ideale stad in
2037. Al deze beelden, dromen, ideeen en losse flodders worden
meegenomen in het grotere project Gesprek met de Stad. Daar
vormt het een basis voor vele toepassingen de komende jaren.
Van beleidsvorming tot input voor toekomstige colleges. En
uiteraard voor de stad zelf. Aan alle deelnemers van deze
prachtige sessie op 23 november 2016, dank voor jullie inzet
en jullie toekomstdromen voor de stad. Jullie betrokkenheid
bij Rotterdam belooft veel goeds.
R’damse Nieuwe & JongR
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VIDEO’S
Van de sessie die aan de basis stond van dit project, is een
korte video gemaakt. Deze video geeft een impressie van de
creatieve denksessie in het stadhuis.
Bekijk de video hier:

https://vimeo.com/196429510
Interviews
Ook zijn er gedurende de dag korte interviews opgenomen
met de deelnemers.
Bekijk de video’s hier:

https://vimeo.com/196832531
https://vimeo.com/196832798
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fb.com/gesprekmetdestad

@gesprekmdstad

@gesprekmetdestad

HET GESPREK MET DE STAD
Rotterdam is altijd in beweging, een stad van vooruitgang.
Maar hoe de toekomst eruitziet, weet nog niemand. Als
Rotterdam willen we daar niet op wachten, maar de toekomst
zelf vormgeven. Daarvoor is Rotterdam in gesprek met de stad.
We hebben een stad vol Rotterdammers en Rotterdamse
bedrijven: mensen met ideeën, die mogelijkheden zien, de
ruimte pakken en het waarmaken. Daarom vragen we het
ook aan hen. Samen maken we het verhaal van de stad. Een
verhaal dat begrijpelijk, uitdagend, inspirerend én concreet is.
Een verhaal dat als input dient voor de huidige en toekomstige
vormgevers van de stad en daarmee de basis vormt voor
toekomstig beleid.
Kijk voor meer informatie op: www.gesprekmetdestad.nl
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