PERSBERICHT
Primeur voor Nederland: duizend bewoners op 26 januari in gesprek over school en werk

Unieke Burgertop biedt Rotterdam Zuid platform voor betere toekomst
Met meer dan duizend aanmeldingen voor de Burgertop Duizend op Zuid beleeft
Rotterdam Zuid zaterdag 26 januari de Nederlandse primeur van een burgertop. In Ahoy
gaat een dwarsdoorsnede van de Zuiderlingen met elkaar in gesprek over de thema’s
school en werk. Samen bepalen zij hoe Zuid zich verder ontwikkelt. De Burgertop Duizend
op Zuid is een initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).
De gedachte achter de burgertop is dat de vernieuwing en verandering van Zuid uit de
bewoners zelf kan en moet komen. In het Nationaal Programma staan de bewoners op Zuid
dan ook voorop. School en werk zijn thema’s die iedereen aangaan en bovendien essentieel
zijn voor de toekomst van Zuid. Rotterdam Zuid kent in vergelijking met de G4, forse
achterstanden, zoals een lager opleidingsniveau, hoge schooluitval en lage
arbeidsparticipatie. Om deze achterstand in te lopen is in 2011 het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid in het leven te roepen.
Vernieuwend concept
Zaterdag gaan na een gezamenlijke opening en introductie bewoners in kleine groepen in
gesprek met elkaar. Dit doen ze aan de hand van stellingen. Ook op internet kunnen
bewoners meepraten. Hiervoor is een speciale internettoepassing ontwikkeld. Het idee van
de burgertop is ontstaan in België er wordt op zaterdag 26 januari voor het eerst in
Nederland toegepast. Het vernieuwende van de burgertop zijn de omvang van de
bijeenkomst en de manier waarop de deelnemers geselecteerd zijn: volledig willekeurig.
De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus en voorzitter van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid: ‘Met de Burgertop willen we de mensen van Zuid op een nieuwe manier
betrekken bij de belangrijkste uitdagingen voor Zuid: minder achterstand, beter onderwijs,
meer kansen, betere woningen, betere aansluiting tussen school en werk.’
Uitkomsten
Door de opzet van de Burgertop en het open gesprek dat gevoerd wordt, staan de
uitkomsten van de top nog open. De informatie die opgehaald worden is erg belangrijk voor
de partners van het NPRZ. De uitkomsten worden gebruikt voor de verdere invulling van het
programma. Ook hoopt het NPRZ dat het voor bewoners hoe zij kunnen bijdragen aan het
verbeteren van de situatie op Zuid. In Ahoy zijn zaterdag januari alle partijen aanwezig die
een rol hebben bij de ontwikkeling van Zuid: bewoners, ondernemers, werkgevers,
onderwijspartners, overheden, woningcorporaties en andere belangenorganisaties.

Programma
De middag wordt rond 12.45 uur geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hierna
krijgen minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en de Amsterdamse burgemeester en oudminister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan kort het woord. Na een
toelichting en instructie door Marco Pastors (directeur NPRZ) krijgen de bewoners alle
ruimte. In drie gespreksrondes en in een kleine, intieme setting kunnen zij hun ideeën kwijt
aan de meer dan honderd tafelbegeleiders en notulisten. Rond half vijf vindt de plenaire
terugkoppeling van de opbrengsten plaats. Projectwethouder Zuid, Hamit Karakus, sluit de
burgertop af.

NOOT VOOR DE REDACTIE U bent van harte uitgenodigd bij de Burgertop aanwezig te zijn.
Ahoy is vanaf 12.00 uur geopend. Voor aanmelding, interviewverzoeken en aanvullende
informatie kunt u op 26 januari terecht bij Karín Fraai 06 510 74 721 ki.fraai@rotterdam.nl
of Frank Vermeulen 06 5333 5902 mh.vermeulen@rotterdam.nl

